
AUGS 5 1911 

> "DRAUGAS" 
L I T H L A N I A N DAILY F U I E l f D 

PubILshed Daily Rsccpt Sunduya by 
One Year $5.00 
S U Months $3.00 
Ti»ursdu>*> Bdl tkn $2.00 
D R A U G A S PUBI.ISH1NG CO., Inc., 
1800 VV. 46th St., Chioapo, Ill inois. 

P n o u o McKinlcy 6114. Establ. 1008 LITHUANIAN DAILY FRIEND 

F I R S T E D I T 1 

P I R M O J I L A I D A 
Publ ished and distributed nnder perini t ( N o . 4 6 8 ) , authorizcd by the Act of Octobor 6, 1917, on file at the Pos t Office of Chicago, UI. By thc ordcr of the President, A. S. Burlcson, Postmaster General. 

KAINA 
PRICE 

O CENTAI 
^ CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO (AUGUST) 23 D., 1919 M. 
E N T E R E D AS SECON D-CLASS MA T I K K MAltCH 31 , 1016, AT CHICAGO, l ^ I N O I S U N D E R T H E ACT O F MARCH 5, 1879. 

METAI-VOL. IV. No. 199 

S. V. Ignoruoja Carran-
zos Reikalavimus 

Keturi meksikonai plėšikai 
nušauta; du pabėgo 

PREZIDENTAS ATSISAKO 
PASKELBTI TAIKOS 

PROKLEMACIJĄ. 

Sako, jis neturi teisės ta 
padaryti. 

CARRANZA REIKALAUJA 
ATŠAUKTI KARIUOMENE. 

UŽMUŠTA KETURI 
PLĖŠIKAI. 

Bet jo reikalavimai 
ignoruojami. 

VVashington, rugp. 22.—Vie
tos Meksikos ambasadorius 
Bonillas vakar apsilankė val
stybės departamento ir indavė 

Amerikoniškos kariuomenės 
dvasia pakili. 

Marfa, rugp. 22.—Ameriko
niška kariuoaienė Meksikoje 4 
nieksi komis plėšikus užmušė, 
gi kitu 2 suspėjo pabėgti. 

iiimmiiiimmiiiiHtiimmiuiiiimiimiii 

KUN. LAUKAITIS AMERI
KOJE. 

formali Carranzos reikalavi- ' Taip čia pranešė lakstytuvu 
mą, kad S. Valstijų kar inome-,a tskr idęs iš Meksikos armijos 
nė butų a tšaukta iš Meksikos, kapitonas Matlaek. 
Turbūt , Carranzai pagailo sa-i Vienam kalnų perėjime plė-
vųjų plėšikų. šikus užtiko amerikoniška rai-

To reikalavimo teksto mūsų tarija. Visi jie pasislėpė neto-
vyriausybė nepaskelbė. Taip-j limais riogsančiam namelyj. 
pat valdininkai atsisakė apie Kuomet raiteliai ėmė artin-
reikakivimn diskusuoti i r pa- . t ies prie tos plėšikų pastogės, 
t i r ta , kad Carranza bus igno-; pastarieji per sienų plyšiu* 
raojamas. riiit,» šaudyti Į raitelius. Raite-

Bus išvaikyti plėšikai. I i a i tuojaus užpuolikus užata-
kavo. Keturis iš j u paklojo. (Ji 

Vakar karės depar tamente ! d u S U Spėjo pabėgti , 
negauta naujesnių žinių api? Vhxm^\ plėšikai senai buvo 
amerikoniškos kariuomenės j v / m o m i k a p i t o n u i Matlaek ir 
veikimą Meksikoje. 'kit iems amerikoniškiems ofi-

Tik žinoma, kad kariuomenė ! t . i | i r a m s . j i e p o r k e l e r iu s metus 
šiandie bus jsibriovusi per 20 xv]kį, s > Valstijų parubežiais. 
mylių Meksikos gilumon. Ar- j J M . s v a r b i a u s i a s plėšikų va-
mijos olieiorai yra tos nuomo- | ( 1 . l s K V n t ( l l . i a , k u r i s ] m v o p a _ 
nės, kad amerikoniška k a n u o - ; ! ? n ) | l r s lakūnu, ligšiol niekur 
menė pirm savo sugry/ imo .s -,,.„. l l 0 s m , l T 1 ( | n m a s . Tasai, tur-
Meksikos, tą visų parube/j a p - i l ) u n n m l u m o į neprieinamas 
valvs nuo meksikonu plėšiku, 
katr ie daug nuostoliu v ra pa-
tlarę Suv. Valstijoms. 

Amerikoniška kariuomenė 

vietai. 

Kareiviai augštoj dvasioj. 

Anot kapitono Matlaek, a-

VVashington, rugp. 22.—Pra
eitą antradienį prezidentas 
AVilsonas turėjo konferenciją 
su senato užsienių reikalų ko
mitetu. Ka ip žinoma, kalbėta
si taikos sutart ies reikalais. 

Tuomet prezidentas paaiški
no komitetui apie visą taikos 
sutartį ir paragino tą sutarti 
pasiūlyti senatui ratifikuoti . 
Prezidentas pažymėjo, kad 
prailginimas ratifikavimo mu-j 
su šaliai brangiai atsieis. Šalis 
ypač nukentės prekybos žvilg
sniu. 

Abelnai buvo manoma, jog 
senato komitetas paklausys 
prezidento paraginimų ir per
spėjimų. C 

Bet taip neįvyko. Senato ko
mitetas pasiliko prie savo nuo
monių. 

Tos konferencijos metu se
natorius Fall raštu buvo pada
vęs keliolika paklausimų pre
zidentui. Senatorius t a rp kitko 
dar pasiūlė, kad prezidentas 
paskelbtų taikos proklemaciją, 

!nelaukdamas ratifikavimo su-
tart ies. 

Vakar prezidentas atsakė į 
senatoriaus Fall paklausimus 
ir pažymėjo, kad jis neturįs 
teisės paskelbti taikos prokle-
maeijos be ratifikavimo taikos 
sutarties. 

Pasirodo, kad taikos sutart is 
nežinia kuomet Ims ratifikuo
ta. Senatoriai republikonai už
sispyrę laikosi savo nuomonių, 
(ii prezidentas tvirt ina, kad 
jei sutarties turinys nors kiek 
butu atmainytas, reikštu ta, 
jog S. Valstijos daro atskir ia 
taiką su Vokietija. Tuo tarpu 
atskir ia taiką daryt i neleidžia 
moraliai žvilgsniai. 

ATSISAKIUSIUS KAREI
VIUS SVETIMŠALIUS 

DEPORTUOTI! 

Toks rekalavimas pastatytas 
kongrese. ( ' ' Draugui f te legrama) . 

WORCESTEft, MASS., rugp. 
22. — Kun. laukait is , kituo- Washmgton, rugp. 22.—Ž^-
met buvęs Rusijos durnoje at- mesniojo kongreso buto immi-
stovas, vakar atkeliavo H e w W i j ° s komiteto pirmininkas, 
Yorkan Įkongresmanas dolmson, butui 

Amerikos Lietuvių Katalikų m d ? v * b i l i u ' kuriuomi reika
laujama sustabdyti ateivystę 
šion šalin jie r sekančiu du 
metu ir deportuoti visus sve
timšalius, katrie atsisakę nuo 
pirmųjų pilietybės poperų su 
tikslu išvengti kareiviavimo 
buvusios karės metu. 

Toliaus biliiįjo reikalauja
ma, kad už dviejų metų atei
viams išnaujo at idaryti S. Val
stijų duris, bet įleisti iuos tik 

Worcester, Mass., rugp. 23. su pasportais ir su pasižadėji-
Amerikos Lietuviu Tarvba-mais raštu, kad jie čia paliks 

čia savo suvažiavime padarė piliečiai. 
rezoliuciją, kuriąja prašoma] Visi kiti laikini ateiviai, 
Suvienytų Valstijų <vyriausy- kap tai studentai, turistai , sve-
bė, kad ji pripažintų naujai į- tiinų šalių viršininkai, profesi-
steijrtos Lietuvos respublikos jonalai, taippat turi but įlei-
vyriausybę ir šitai parūpintų džiami išmtinai tik su paspor-
ginklų ir amunicijos kovoti tais. 
prieš bolševikus Lietuvoje. 

Federacijos kongresas čia kuo-
geriausiai pavyko. 

K u n . B u č y s . 

tiiiiisiiiiiirsiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PRAŠOMA AMERIKA PRI
PAŽINTI LIETUVOS 

RESPUBLIKA, 

Gal streikuos plieno 
dirbtuvių darbininkai 
PLIENO DARBININKAI 

STOVI UŽ STREIKĄ. 

Už streiką, balsavo 98 nuoš. 
darbininku. 

ATKELIAVO SUOMIJOS 
PASIUNTINYS. 

PATI BOLŠEVIKŲ SPAUDA 
SUVARŽYTA. 

Washington, rugp. 23. — 
Čionai atkeliavo Suomijos 
provizijonalės valdžios pasiun
tinys S. Valstijose. 

J i s yra Herman Saastamoi-
nen. J i s jau indavė savo įga
liojimo raštus prezidentui "\Vil-
sonui. 

AUSTRIJA VĖLINASI PA
TVIRTINTI TAIKOS 

SUTARTI. 

Bolševikiškoj Rusijoj kitokios 
spaudos nei nėra. 

Stockhoimas, rucp. 22.—Bol
ševikiškoj Rusijoj negyvuoja 
jokie kiti laikraščiai, kaip tik 
bolševikiški. Bet ir šitie aš
triai suvaržyti cenzūros. Laik
raščiams Įsakyta, kas yra ga-

inėjo Meksikon ne kokiais už - | m e r i kon i ška rai tari ja Meksi-
l . - n ' i ' » v i m n tiK-<l?»i< )u>i j m l i . . . : . i . : i . . • „ : .1 • • PAIMTA 25 MILIJONAI 

KIAUŠINIŲ. 
kariavimų tikslais, bet ant j : o j L . yra pakilumoje dvasioje, 
"ka r š tų jų p ė d ų " plėšikų, ku-Į ta ip kad jai norėtųsi meksiko-
rie buvo pagrobę du a m e r i k o - ! n n pfc-ikus vyties per šimtus 
niškn lakūnu ir už juodu pa- 'myl ių . Washington, rugp. 22.—(Je-
reikalavo išpirkimo. j Kareiviai dienomis ir nakti- neralis prokuroras paskelbė, 

Podel Carranzos tai i r ' m j s žygiuoja raiti . Nėra buvę jog vyriausybės agentai ko-
lokių nelaimingu atsit ikimų .j liuose miestuose iš sandelių be 
Pik vienas kareivis persiduręs kitokio maisto paėmę 25 mili-

reikalavimai visai nevietoje. 

Nugalabino uipuolikus. 

Iš MvksIIčos sostinės gauta 
žinių, jog Carranzos valdžios 
įsakymu .Meksikoje nugala
binta 7 meksikonai plėšikai, 
kat r ie kituomet buvo užpuolę 
ir apiplėšę S. Valstijų jurinin
kus netolimais Tampico. 

Taippat pranešta, kad Mek
sikoje suareštuotas vienas iš 
užpuolikų, katr ie laivo užpuo
lė amerikoną (leorge N. Ale-
Donald. 

11 KOMPANIJŲ MILICI
JOS HAMMGNDE, 

IND. 
Hammonde, Ind., prisiųsta 

net 11 kompanijų milicijos. 
Mieste kol-kas ramu. Karei
viai patroliuoja gatvėmis. 

S tandard Steel Car Co. 
dirbtuvių streikininkai stipriai 
stovi už savo reikalavimus. 
Niekas negali sudrumsti dar
bininkų vienybės ir pasiketini-
mų. 

ranką kaktuso dygliu. 
Kapitonas Matlaek anų die

nų, netolies S. V. rubežių jo
damas su savo kareivių buriu, 
sutiko 200 meksikonu karei
vių. 

Meksikonu viršininkas pa
klausė, kur amerikoniški ka
reiviai žygiuoja. J a m buvo at
sakyta, kad gaudomi plėšikai. 

Tas tik su ranka pamojo i r 
numaršavo savais keliais. 

REIKALAUJA IŠTIRTI 
LAIKRAŠTINĖS P 0 -

PEROS STOVĮ. 

Washingoon, rugp. 22.—Se
natas priėmė senatoriaus Reed, 
demokrato, rezoliuejių, kad 
laikraštinės ir kitokios pope-
ros industri ja butų nuodugniai 
ištirta. 

Londonas, rugp. 22.-—AVasb-
ingtonan paskir tas laikinas 
Anglijos ambasadorius vice-
grafas Crey iš Southampton 
iškeliaus Amerikon garlaiviu 
Adriatic rugsėjo 16 d. 

jonus kiaušinių. Paimamas iš 
sandelių maistas tuojau s par
davinėjamas už prieinamas 
kainas. 

Atstovai laukia nacijonalio 
susirinkimo žodžio. 

Paryžius, rugp. 22.—Austri-

lima, gi kas negalima skelbti. 
Laikraščiams neleistina, pav., , 
nenuolankiai atsiliepti apie 
centrai i nio sovieto narius-ko-
misarus. 

Bolšovikai turi 4 dienraščius 
Petrograde ir 5 Maskvoje. Vi
soj bolševikiškoj Rusijoj su
skaitoma suvirs 300 bolševiku 

Youngstown, Ohio, rugp. 22. 
—Kuomet plieno dirbtuvių 
darbininkų visoj šalyj bus pa
skelbtas streikas, tas priguli 
nuo konferencijos darbininkų 
atstovų su.plieno korporacijos 
United States Steel Corpora
tion atstovais. Per sekančias 
dešimti dienu turės įvykti 1a 
konferencija. 

Jei korporacijos viršininkai 
kartais atsisakytų tart ies su 
24 unijų atstovais, kuriems 
pirmininkaus Samnel (Jom-
pers, Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, tuomet strei
kas butų neišvengtinas ir pa
skelbtas kuoveikiaus. 

98 nuoš. už streiką. 

24 darbininkų unijų atstovai 
čia savo konferencijoje po su-
skaitymo darbininkų balsų 
streiko reikale paskelbė, kad 
98 Jiuoš. darbininkų balsavo 
už sYroika. 

» *• 

Reiškia, kad kuone visi 
plieno dirbtuvių darbininkai 
stipriai palaiko savo reikala
vimus. 

Laukiamas iš Europos par
keliaująs S. (lompers. Kadangi 
visos plieno dirbtuvių darbi-. 

Įninku unijos priguli prie Ame
rikos Darbo Federacijos, tatai 
be tos organizacijos prezidento 

Dar nežinoma vieta konfe
rencijai. 

Sakoma, jog darbininkų at
stovai rengiamon konferenci-
jon pirmiausia pakviesiu plie
no korporacijos pirmininkų E. 
IT. (Jary ir šitam oficijaliai 
paduosiu darbininkų reikalavi
mus. ' 

Dar nėra paskelbta, kur toji 
konferencija įvyksianti. 

Principaliai reikalavimai. 
LTnijų svarbiausieji reikala

vimai t ie : 
1. Teisė kolektivio derėjimo-

si.. 
2. Priėmimas darban visų 

prašalintų darbininkų del jų 
veikimo unijose ir jiems atly-. 
ginimas už praleistų bedarbėje 
laika. 

i. 

3. Aštuonios valandos darbo 
dienoje. 

4. Iš septynių viena diena 
atsilsio. 

5. Panaikinimas 24 valandų 
• 

atmainų darbe. 
(J. Padidinimas užmokesties. 

sulig pragyvenimo reikalavi
mu. 

7. Pamatinė užmokesties 
skalė (laipsnis) visiems darbi
ninkams. 

8. Dviguba užmokestis už 
darbo viršlaikį ir už darbą sek
madieniais ir kitomis šventė
mis. 

9. Pavartojimas senesniųjų 
darbe darbininkų principo su
mažinant arba padauginant 
darbo spėkas. 

10. Panaikinimas kompanijų 

jos atstovai pranešė v y l i a u s i a i | ( V i e n r a g v l u y]^ j j ( i y r f t Q r g 

talkininkų tarybai, j o g ' j i e m s . a H ) a * l o k a l i ų s o v i o t u a r b a 

nenorima tart ies su korporaci-. unijų. 
jos atstovais. 

S. (lompers gal šiandie ar 
rytoj jau bus namie. 

11. Panaikinimas fiziško eg
zaminavimo aplikantams dar
bininkams. 

1 )c i še vi k i š k u < > rgan i zacij ų. 
Paskutinis nebolševikiškas 

būtinai prisieisiu nuvežti Vien-
non taikos sutarti ir paduoti 
apspręsti nacijonaliam austru 
susirinkimui. Ki ta ip jie n e ^ ' = » > ^ " * - kur.s bolševiku už-
linti patvirt inti savo parašais 
jiems Induotos sutarties 

Matyt, talkininkų ta ryba su 
tiko jiems prailginti laikų ir 
su sutart imi pasielgti kaip 
pat inkama. 

PROKURORAS PASKELBIA 
KOVĄ PRIEŠ SMULKIUO
SIUS KRAUTUVNINKUS. 

Jis tvirtina, kad tarp anų yra 
daug profiterininkų. 

Washington, rugp. 22.—Ge-
neralis prokuroras Palmer pa
skelbia, kad kuomet teisdary-
stės departamentas, kovoda
mas prieš pabrangimų pragy
venimo, apsidirbs su didžiu
liais profiterininkais, tnojaus 
pradės kampanijų prieš smul
kiuosius krautuvininkus, kat
rie ta ippat daug išnaudoja su-
vartotojus. 

Prokuroras tvir t ina, kad 
kuomet šiandie dideli profite-
rininkai imami nagan, jų su
krau tas maistas užgrobiamas, 
mažieji profiterininkai pose-
novei palaiko augštas kainas 

ir nieko nedaro iš žmonių pro
testų. 

Kaip dideli profiterininkai 
pat raukiami atsakomybėn, 
taip bus padary ta ir su mažai
siais. Visi lygiai turi but bau
džiami. 

Prokurorui vra žinoma, kad 
duotose didelių miestų dalyse 
maisto krautuvininkai turi su
darę unijas, kurių viršininkai 
nustato maistui kainas ir įsa
ko tu kainu laikvties. 

Taippat y ra jam žinoma, v" . . 
I -i , . i • . . i i vardais, cad kai kuriu vietų krautuv 

darytas , buvo Novaja Žizn, M. 
(Jorkio leidžiamas. Kuomet 
(Jorkii pasuko bolševikų pu
sėn, tuomet ir jo organas su
stojo. 

Priešpaskutinis laikraštis 
laivo Dien, Petrograde lei
džiamas. J i s smarkiai pliekda
vo bolševikus už jų nedorus 
darbus. Už tai jam nebuvo 
lemta ilgiau gyvuoti. Bolšovi
kai jį sustabdė. 

Bet Dien leidėjas nemėgino 
nusilenkti. Kuomet Dien buvo 
sulaikytas, leidėjas tuojaus 
ėmė išleidinėti vardu Noč 
(Nakt is) . Paskui laikraštį tu
rėjo pavadinti vardais Polnoč 
(Pusiaunakt is) , Temnii Dien 
(Tamsi Diena), Buduščii Dien 
(Ateinanti Diena) ir kitokiais 

CUKRUS SVARU111 
GENTU. 

Washington, rugp. 22. — 
(Jeneralis prokuroras Palmer 
vakar paskelbė, jog visi tie, 
katr ie cukraus svarui ima 
daugiau 11 oentų, yra priskai- d ž i » Lietuvos teritorijas. 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
LIETUVĄ. 

Berlynas, rugp. 23. —Vokie
čių vyriausybė vakar pranešė 
talkininkams, kad vokiečių 
kariuomenė pagal iaus aplei-

tomi prie profiterininkų ir 
bus baudžiami. 

Prokuroras apie tų telegra
momis pranešė visiems S. V. 
distriktų prokurorams, mais
to administratoriams ir agen
tams, katr ie gaudo profiteri-
ninkus. 

ninkai be susimylėjimo plėšia 
žmones, kuomet žino, kad arti
mose apylinkėse nėra daugiau 
maisto krautuvių. Tokie krau
tuvininkai y ra t ikri autokra
tai. J i e su žmonėmis elgiasi 
kaip pat inkama. 

Tokius tai reikia suvaldyti. 
Arba juos bausti pinigiškai ar
ba išvaryti iš biznio. 

Per tr is savaites kuone kas
dien tam laikraščiui buvo kei
čiamas vardas. 

Pagal iaus bolševikai pasiun
tė raudonųjų gvardijų ir pasta
roji užėmė to laikraščio spaus
tuvę. 

Taigi bolševikiškoj Rusijoj 
nėra laisvės nei spaudai, nei 
V " I V * • 

žodžiui. 

GAL ŠIANDIE BUS ATŠAU 
KTA KARIUOMENĖ. 

Milwaukee, Wis., rugp. 22.— 
Aprimo žmonės aplink Cudaby 
gvvuliu skerdvklas, kur strei-
kiioja darbininkai ir kur pra
eitų antradienį buvo pakilusios 
riaušės. 

Kad taip, sakoma, jog kaip 
šiandie bus a tšaukta kariuo
menė nuo paminėtų įstaigų. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

, . . . . _ . . . T . . . geležies rudos kasyklos. 

DIDELI UŽSAKYMAI KI
NIJOS ARMIJAI. 

New York, rugp. 23. — Ki
nija Suv. Valstijose užsakė 6 
milijonus yardų kbaki audek
lo, 1 milijonų kareiviams kba
ki antblauzdžių porų ir 500,-
000 aliumino kareiviškų bonkų 

TĖVAS IR DUKTĖ — AT
STOVU PRŪSIJOS 

SEIME. 

Berlynas, rugp. 23. — Prū
sijos seime tarpe atstovų y r a 
tėvas vardu Fiscber ir jo duk
tė. Indomu tas, kad tėvas yra 
didžiumietis socijalistas, g i 
duktė atkakli bolševike. 

Duluth, Minn., rugp. 23. — 
Šitoj valstijoj del t rukumo 
anglių, turbūt, bus uždarytos 

» • 
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amatninkai . Nes be to negali
ma sustiprinti šalies i r ap
draust i ją kad i r nuo prieši
ninkų. 

Ve kodėl Amerikos lietu
viams šiandie būtinai ir rei
kia savo vaikus leisti į augš-
tesnes mokvklas. Nes tie vai-

Prenumera ta mokasi iškalno. Lai- j \iiX{ u ž k e l e r i l l Į l i e t ų b l lS n a i l -
ta. skaitosi nuo užslrašymo d i o n . n o Į r e i k a l i n g i a t g i m u s i a i 
nuo Nauju .Metu. Norint perinami ti f o o 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
^adresas. Pinigai geriausia siusti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 
a rba įdedant pinigus i registruotą 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHINGCO. 

mušu tautai . 
Augstesnis mokslas įgyti 

Amerikoje nesunkus daiktas . 
Augštesuės mokyklos eia vi
siems prieinamos. Čia mo-

1800 W. 46th St., ChicagO, Hl.jkinties y ra visokių patogumų. 
Telefonas McKinley 6 1 U B e t l i e t u v i a m s Čia a p a r t 

lillIlllllllIIlllllMll iillltlllllllllllllllllj.mokslo yra reikalinga da r i-
gyti ir patrijotinės dvasios. 
Tokia dvasia Įgijama tik savo 
tauto< mokvklose. 

AmeriKos lietuviams te-
ėiaus v ia lemta ligšiol turėt i 
tik viena aukštesne mokvkla. 
J i yra Chicagoje. Tai Sv. Ka
zimiero Seserų Akademija. 

Ta Akademija turi ameri
koniškų liigh selioorių teises. 
Bet su savo mokslo programa 
stovi kur-kas augšėiau. 

Chieagos lietuvių jaunimui 
j yra tas patogumas, kad gali 

Leiskime vaikus 
į augštesnes mo

kyklas* 

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. 

Už poros savaičių bus ati- j lankyti tų augštesne lietuvių 
darytos niokvklos. Abiejų Iv-,mokyklų. 
čių jaunimas subrus skaitliu-1 Tėvai privalo jon leisti savo 
gai į mokslo ir žinybos nuni rs i vaikus. Xes iš ten jų vaikai iš-
kad tenai pasemti daugiaaš ia is 'ne _tik svietiškai apšviesti, 
apšvietimo ir užtikrinti pasi-ibet bus patrijotai, kupini tė-
sekima gvvenime. įvynės meib's ir geri katalikai . 

Svetimų tautų žmonės apš- Šiandie kaip tik tokių vai-
vietimą stato augšėiaus vi>a- kų Lietuva ir pageidauja, 
ko. Todėl jie ir savo vaiku- Leiskime "vaikus į augštes-
siunėia i aukštesnes mokvk- |nes mokyklas! 
ias, tam tikslui nesigaili lėšų '" "" 
ir vargo. 

Bt*t lietuviai ne vi>i dar su
pranta mokslo svarba šioje ga-
dvnėu'. Daugelis rimsti tėvu 
laikosi prabočių papročių. Pa-

LIET . RAUD. KRYŽIAUS 
R Ė M Ė J A I . 

Pastaraisiais laikais Ame
rikos lietuviai pradėjo gyviau 

mokinę pradinėje mo- |a t jaus t i lietuvių, anapus ju-

(Pabaiga.) 

Įlinkimai į Durnų parodė lie
tuviams katal ikams veikėjams, 
kad dirbant soeijalėje srityje 
negalima taip-gi apleisti poli
tikos srities. P radė t a organi
zuoti politiškų partijų, kuri 
vadinasi Krikšeionių-Demp-
krat i ja . Ypatingai karės laiku 
tapo d a u g ' pada ry ta šituo 
žvilgsniu, nes visi buvo persi
ėmę mintimi ne be pamato, 
kad karės pabaigoje ir Lietuva 
turės teisę ta r t i savo žodį pa
sauliui politikoje. To darbo pa
sekmės labai stambios. Lietu
vių Krikščioniu-Demokratu 
par t i ja Lietuvoje dabar y ra ir 
skaitl ingiausia ir labiausiai 
organizuota ta rp visų lietuviš
kų partijų. Jos rankose yra 
visa tautos ateitis. 

IV. 
Lietuvių ponijos dalis, nors 

tiesa neskaitlinga, neatsilieka 
nuo liaudies. J i suprato tautos 
idealą, ji teisingai b r ang in i tų 
kų Lietuvos jaunuomenė pa
ba rė iki šiol pakeldama sava 
tautos kultūrų. Tie aristokra
tai stojo sale liaudies vaikų, 
pasirengę dalyvauti jų darbuo
se. Tarrj tu ar is tokratu v ra net 
nemokančiu lietuviškai kalbėti 
ir namieje kalbančių lenkiš
kai. To nežiūrėdami jie palai
ko lietuvių geismus ir paremia 
jų politikų einančia prie to, 
kad susidarytu nepriffuhninga 
Lietuva. 

Gaila, kad pati didžiausioji 
lietuvių ponijos dalis dar nei 
žingsnio nežengė ar tyn prie sa-

To dalykų stovio nežiūrint, 
senieji oficijaliai santikiai t a rp 
Lenkijos ir Lietuvos tebėra 
kaip buvę. Pavyzdžiui, vienas gam* katalikiškų šalių susi-

pasaulinė valdžia. Reikia tikė
tis, kad žuvus bolševizmui 
didžiosios Rusijos vartai bus 
atdari katalikystės apašta
lams. Suprantamas daigtas, 
kad ta priedermė teks kuni 

Lietuvos vyskupas, būtent Sei
niškis, tebėra po Varšavos ar-

siekiančių su Rusija, būtent 
Lenkijos ir Lietuvos. J i e 

kivyskupu. Lietuvių Bažnyčios dviem" teks apaštalų uždavi 
reikalus Apaštalų Sostui p ra niai. Mes labai gerai žinome. 
neša lenkai. Lenkai taip-gi da
ro daug įtekmės vyskupų rin
kime Lietuvos vyskupijoms. 

Atsižvelgiant į įvykusias 

kad asmenys priešingi lietu
vių tautiniam judėjimui no
rėtu įtikinti kitus, buk lietu-
viai nepajiegs išpildyti to už 

smarkumu, Lietuvos bažnyčiai 
butų naudinga, kad bažnytinė
je organizacijoje įvyktų šitos 
permainos. 

1) Lietuvos bažnvčia turėtu 
buti visiškai paliuosuota nuo 
lenku i tėkmės. Savo bažnytinė 
provincija turėtų buti sudary
ta Lietuvoje su arkivyskupu 
Vilniuje. 

2) Lenkų nuomonės apie lie
tuvius negali buti bešališkos. 
Tai-gj reikia liautis ėmus in
formacijas iš lenkų apie Baž-

permainas santikiuose t a r p davinio, kad net jiems patiems 
lenkų ir lietuvių ir i tai, jog yra pavojus paskęsti pravosla-
neprigulmingos lietuvių vieš- vijos juroje, jei tik jie atsi-
patijos įsikūrimas eina visu [dalins nuo Lenkijos. 

J a u seniai lietuvių ir renku 
santikiai yra įtempti ir net 
pažymėti neapykanta, te-
čiaus skaičius lietuvių perei
nančių į pravoslavijų visuomet 
buvo kuomažiausias, nežiūrint 
didelės naudos, kurią lietu
viams siūlė tikėjimo permai
na, at idarantį prie augšėiafl-
sių valdviečių viešpatijoje. Iš 
kitos pusės kaip jau mes pa
žymėjome, ii* kaip lengva yra 
įsitikinti iš faktu, lietuviu ti-
4 t 7 4. 

kėjimas netik nesumažėjo, bet 

išklydusius brolius. 
Bažnytiniu Lietuvos Dalvkuj 

Misija: 
Kun. Jus t inas Staugait is , 

Valstybės Tarybos.vice-pirmi--
ninkas. 

Kanauninkas Aleksandras 
Pijus Grigaitis, 

Seinų Vyskupijos (leneralis 
V i karas, li 

Kun. Pijus Bielskis, 
Didžiosios Seinų Seminarijos 
profesorius. • 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

ATPIGSIĄS MAISTAS. 

Alunta. Nesenai susitvėrė 
komitetas. " Vartotojų ir P ra 
monininkų ' ' draugijos geriau
siai gyvuoja. Miestelyj ramu, 
o apylinkėje legijonai labai 
skriaudžia žmones. Pav . : Ka-
rališkių kaime naktį įsilaužė 
apsiginklavusių lenkų legijo-
nieriai ir paėmė pinigus, auk
sini laikrodėlį, 5 avis ir nušovė 
3 kiaules, pakelta t rukšmas, 
ant kttrio subėgo daugelis žino
mų, legijonai pabėgo palikę 
j nušautas kiaules. 

Iš Ciiieagos žymiai susiau
rintas siuntimas maisto Euro
pon, kur pinigai labai atpigę. 

Tad žinovai dabar tvir t ina, 
kad t rumpu laiku čia atpigsiąs 
maistas, nes maisto busiu dau
giau. 

Bet kiti pažymi, jog atpigi
mo negreit bus galima su
laukti. I r tai todėl, kad čia ne
sama maisto perviršiaus. Sa
ko, tik tiek maisto pagamina
ma ir pristatoma, kad jo už
tenka vos bėgančioms dienoms. 

nyčios reikalus arba apie dva- įdar sustiprėjo po to, kai}) ji< 
siskus asmenis, lietuvių tau
toje. Žinias turėtų pristatyti 
arba lietuviai, arba žmonės 
t ikrai neutralių tautų. 

Lygiai naudinga butų pa
skirti speeijalį nuncijų į Vil
nių. 

c 

3) Lietuvos vyskupijos Kau
no ir Vilniaus yra daug perdi-
delis. Kiekviena skvriuni turi 
daugiau pusantro milijono gy
ventojų pasiskirsčiusių dide
liuose plotuose. Vyskupams 

vo tautos idealų, tebeminty- sunku lankyt bažnyčia**, nes 

-kykloje, juo> kuoveikiaus pa- n u gyvenančių, padėjimų. 
siunčia sunkiau darban. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Be abejonės, daugelis ta ip j Rėmėjai pradėjo darbuotis su 
elgiasi iŠ būtinumo. Skaitliu- j visu atsidėjimu. Dirba, kas 
ga darbininko žmogaus šeimy-! kaip išgali i vieni renka dru-
na čia nepra>ilenkia >u vargu, [bužius, kiti valgomus daiktus. 
Paaugę kiek vaikai yra pr j . j t re t i surinktuosius daiktus 
versti pelnyti duonų ne tik sau, ' taiso ir siunčia juos centran. 
bet ir priaugantiems namiš- j Daugumus skyrių jau taipgi 
kiams. Toks pasielgimas v ra prisiuntė Centran savo nariu 
atleistinas : r pateisinamas; įžangines metines mokestis. 

Visgi yra daug ir tokių tė- Pereitam mėnesyje prisiųsta kariuomenę, kad ji užimtų Lie-
vų, katr ie turi ištekliaus, t"-1 m*t suvirs 1,600 dol. Šiame 
čia'us * išėjusius pradinę jno-|uiėm»syje gavome jau nuo šių: 
kyklų vaikus tuojau., p a s i i m i ' * Chicagos, Harrison, N. J., 
čia darban. Paduoda juos ligi jPliiiladelphia, Springfield, III., 
gyvos galvos veigijon ir ne-1 ̂  esternport. Md., Detroit, 

dama iki šiol, kad platus lietu
vių tautinis judėjimas tėra tik
tai protinės ligos rųšis, pi lėk
tina litvomanijos vardu. Tie 
ar is tokratai jau nebeturį pa
garbos savo šalyj** ii-^įb^.joje 
gyvena taippat atskir t i nuo 
visuomenės, kai f) rusai ar vo
kiečiai kolonistai. 

Lietuvos ponija persiėmusį 
lenkų pažiūromis tik Lenkijo
je teieško sau paramos ir ten 
ja randa. Dar-gi ir šioje sun
kioje valandoje, kuomet l i e t u -
vos liaudis pašvenčia savo jė
gas iki paskutiniai begindama 
savo žemę nuo liusijos bolše
viku, senu Lietuvos aristokra-
tu vaikai pametę gimtąja že-
mę, įstoja į lenkų I egi jonus ir-
žada atvesti su savim priešų 

v 

žinybom 
Tokie tėvai prasikalsta ne 

tik prieš vaikus-ir visuomenę, 
bet ir prieš patį Dievą. Nes 
Augščiausias liepia tėvams 
prideriamai išauklėti vaiku* 
ne vien kūno, bet ir dvasios 
reikalais. 

Senovės laikais nereikalin
gumas mokslo žmogui darbi
ninkui gal ir buvo kiek patei
sinamas. Bet taip nėra ir but 
negali šiandie, š iandie kiek
vienas rankpelnis reikalingas 
apšvietimo. Nes kiekvienam 
žingsnyj reikalingas dalykų 
suprat imas. Tokia tai gadynė. 

Kas šiandie yra priešingas 
augštesniam mokslui, tas y ra 
persiėmęs vergystės jausmais 
ir toli atsilikęs nuo žmonijos 
pažangos kultūroje. 

J e i ne kiluoniet. tai šian
die užvislabjans mūsų tautai 
reikalinga> apšvietimas. Šian
die visas mūsų jaunimas po 
pradinių mokyklų turėtų but 
>iunčiamas ne i darbus, bet i 
augštesnes mokyklas. 

Mūsų tautos veikėjai prikė
lė iš pelenų tėvynę Lietuva. 
Padėjo jų ne{tiiklauso^ių šalių 

Mieli., VVestfield, Mass., ii 
Ne\v l laven, Conn. Iš viso su
virs .81)0 dol. Ženklas, kad lie
tuviai atjaučia savo tėvynėje 
Lietuvoje gyvenančius bro
lius. 

Skrynios su drabužiais gau
ta iš šių vietų: Hartford, Conn. 
(i skrynios, Newark, N. J. , o 
didelės skrynios. 

Nauji L. Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų skyriai susitvėrė šiose 
vietose: Collįnsville, 111. ir Pa-
quonoek, Conn. 

J mlėjimas žmonių nepap
rastas, šv . Vincento Draugi
ja ir Didžiojo L. Kun. Vytauto 
(įvardija iš Springfield, 111. 
paaukojo: pirmoji 25 dol., 
antroji — 20 dol. L. Raud. 
Kryžiui. Ki t i aukotojai buvo 
šie: po 2 dol: Iv. Mankus. K. 
Račkauskas, A. Kacevičius, 
St. Kazokaitis , A. Mikutavi-
eius. 

Po i dol: Al. Tribičius, J . 
Bukaveckas, K. Lanauskas, 
A. Grinius, F . Čiukžda, M. Jo 
cius, J. VilokiMkas, J . Vyš
niauskas, A. Sugintas, A. Ka
linauskas, J . Dauparas , J . Viš-
niau*4kąi^ A. Radavičius, P . 

tuvų. 
Kadangi lenkų tautos visuo

menė palaiko lietuvių ponijos 
geismus, tai lietuviai į lenkus 
žiuri kaip į didžiausius savo 
įautos priešus, todėl su panie
kinimu atmeta visokius santi-
kius su Varsa va. 

keliai blogi ir orai smarkus. 
Dar daug yra tose šalyse įmo
nių, nemačiusių, niekad katali
kų vyskupo. Atsižiūrint į tokį 
dalykų stovį naudinga hutu 
abidvi vyskupiji sumažinti 
nors per pusę. Tuomet Lietuva 
turėtų penkias vyskupi jas vie
toje trijų, ir tos dar butų žy
miai didelės. Kunigams darbas 
žymiai palengvėtų i]- politiška 
Bažnyčios reiRšinė pakiltų. 

4) Su tikslu padaryt i dar ar
timesnius santikius tarp Šven
tojo Sosto ir Lietuvos vysku
pų butų naudinga Šventoje 
Kolegijoje Ryme paskirti vie
ną sostų lietuviui kardinolui. 

Paaiškinančioji pastaba apie 
Apaštalavimą Rusijoje. 

(prie kunigų Staugaičio, 
Grigaičio ir Bielskaus menio-
lijalo.) 

Dar yra keletas žodžių a-
pįe katalikų apaštalavimą Ru
sijoje. 

Žuvus carizmui pravoslavija 
neteko labai rūpestingos glo
bos, kurią jai pirma teikdavo 

išsiliuosavo i š . p o lenkų glo
bos. Taip-gi lengva yra pama
tyti, kad didžiųjų masių tikėji-
minis išauklėjimas Lietuvoje 
yra augstesnis negu Lenkijo
j e 

Mes anaiptol nenorime pei
kti lenkų patrijotizmą. Prie
šingai jis mums išrodo ver
tas pagarbos. Tečiaus yra ži
nomas faktas, kad lenkų pat-
rijotizmus nežino kaip prisi
laikyti saiko ir kad jausmu 
srityje jisai priėjo pri<> egzal
tacijos bei susikristalizavo tau 
tiškai tikėjiminėje sektoje, pa
vadintoje toNvianizmu, nuo jos 
įkūrėjo Touianski 'o . 

Lenkai labai didžiuojasi sa
vo kultiną ir ^VLYO kalba tiki 
darą garbingų darbų platinda
mi jiedvi tarp svetimtaučių. 
J i e deda pastangas, drauge su 
Kvangelija jie platina įprotį 
melstis lenkiškai. Tokiu būdu 
jie netenka užsitikėjimo tų 
žmonių, kuriems jie neša tikė
jimo šviesų ir tokiu būdu jie 
virsta menkais apaštalais. 

Tik pažiūrėkime į istoriją ir 

MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) 
P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y ! 

Šeštakavas. Vokiečių žvėriš-
! kūmas. Liepos 28 stoties vokie
čiai darė kratą pas kurpius žy
dą ir lenkų., a r sulenkėjusi (dar 
nepatyr iau) , ieškojo savo daik
tu, kuriuos pirmiau patys bu
vo pardavę. Paėmė ne tik sa
vo, bet ir atneštus žmonių. Ki
lo paėmė net paskutinį apau-
iuvą. Minėtojo lenko žmona 
meldė palikti taisomus žmonių 
apautuvus ; vienas vokieiys ją 
stūmė ir ginklo kolba rėža per 
galvą net krauja i ištiško. Tik
rai žvėriškai, ž y d u s išsivežė su 
saATim į Marijampolę ar į-Kal-
•• arijų. 

" L i e t u v a ' ' Kaunas . 

C. M. JORDAN M. D. 

Buvęs Inspektorius Gydytojas 

Valdžios Suvienytu Valstijų Amerike. 

Trečias Atviras 
Laiškas. 

Labai mažai žmonių žino kiek bledcs yra padaroma nuo neturėji
mo geru maisto ir nerviškos sy.str.inos. Beabejones kad nervai yra tai 
svarbiausias organas mušu organizme ir kuomet nervas yra silpnos 
skilvis nemala gerai, inkstai ir plaučiai pradeda nedirbti gerai ir 
muskulai susilpnėja. 

Visoj savo praktikoj aš visuomet žiurėjau kad nervai butu su-
drutinami ir tinkamas maistas butu jiems duotas, o tas maistas fai 
Partotflory kuris mkuomet manės neužvile bet visuomet sustripindavo 
ligonius. ' ; 

l*artofflory sudrutina r.crvtt.s ir tokiu būdu yra tikru gaivintoją 
viso organizmo, jis priduoda žmogui daugiau energijos taip kad 
jo darbai nėra sutrukdomi ligos ir jis nori dirbti. 

Aš visuomet rekomendavau savo ligonams Partoglory, ypačiai kur 
nerviškumas, galvos skaudėjimas, dyspepsija ir kitos viduriu ligos 
apsireiškia vo. Aš pats mėginau Partoglory ir užtat aš galiu drąsiai re
komenduoti kiliems. 

Gudauskas, B. Dereškevičius, 
A. Jokubauskas , P . Boreikas, 
J . Smitas, P. Šimkus, J . Mi
kutavičius ir kun. J . Kerševi-
ėius. 

Po 50c. C. Kacinauskas. 
A\"est Lynn, Mass. lietuviai 

subruzdo. J i e žada parodyti 
Amerikos lietuviams, kad ir 
jie myli savo brolius, sesutes 
Lietuvoje. J i e j a u ' sutraukė 
prie savo skyriaus minią žmo
nių. Bravo, broliai! Lai jusu 
noras šelpimo savo brolių Lie
tuvoje paragina kitus pr ie 
darbo. 

Štai Xe\\ l laven, Conn. lie
tuviai Susi v. L. R. K. A. aps
kričio išvažiavime surinko net 
$12.50, kurie jau gauti Centre. 
Argi tai ne sektinas pavyzdi s 
kitoms organizacijoms? 

Vėl Hartfordieėiai, L. Lai
svės Sargai savo išvažiavime 
pusėtinai pasipelnijo. Ta^h^ 
dalj to uždarbio, 100 dol., pri
siuntė inuim ir prašo perduo

ti juos Lietuvos karžygiams, 
kaujantiems už tėvynės laisve 
Lietuvoje. Graži auka, dar 
gražesnis ir augstesnis jų no
ras su ta auka atsiekti . 

Virš minėti pranešimai y-
ra tiktai dalimi to viso geru
mo, kokis yra Amerikos lie
tuvio širdyje. Lietuvis neduos 
vargui smaugti savo brolių. 
Je igu kar ta is ir a ts i randa to
kie, kurie nepaiso apie kitų 
ašaras, tai tokie y ra vien išsi
gimėliai arba su svetima šir
dimi. Gi t ikras lietuvis visuo
met atjaus savo brolio var-
giį. Taigi broliai, dirbkime ir 
dirbkime. Dėkimės prie L. 
Raud. Kr. Kemėjų, didinkime 
jų skaitlių ir kar tu raminki
me suvargusius nmsų brolius 
Lietuvoje. 

* 

J. Tumasonis, 
L. K. Kv. R. sekr. 

4i)(i U rami St., 
Brooklvm Ni Y. 

Ištiktųjų aš nežinau ar randasi kitas tekis vaistas kuris tiek 
pagelbėtų kiek Partoglory. Per visus savo metus savo praktikos kuo-

pamatysime, kad ištiesų len-jmet aš pats jaučiuosi silpnas tuojaus vartoju Partoglory ir ji mane 
kai niekuomet nepadarė apaš-l tuojaus sustiprina. Aš esu tikra kad aš kitokio vaisto negalėčiau gauti 
talavimo veiksnio, neįmaišę j | niekur ir niekas man taip greitai nepagelbėti kaip ji. Norint tikrąja. 

Partoglory kurios butelis kainuos, $1.2.") o .1 buteliai už $5 reikia ra
šyti tiesiai i pirmos Kliasos Partos Aptieka, 1(50—2nd A ve., New York, 
N. Y. 

. C. M. JORDAN M. D. 

t 

jį politikos. Taip buvo, pa
vyzdžiui, su at virtimu Lietu
vos, taip atsikartojo ir darant 
uniją Gudijoje. 

Šita tiesa iš dalies pasitvir
tino ir šiais paskutiniais lai
kais. Dar prieš I905m. revoliuei 
jn, o ypatingai po jos. Rusų 
visuomenėje buvo asmenų ieš
kojusių tiesos ir radusių ją 
katalikystėje. Prieš šios karės 
pradžią Petrograde buvo stam 
bi rusų katalikų kolonija. Kei
kia pastebėti, kad šituos ru
sus, daugumoje atvejų atver
tė ne lenkų kunigai, nors jie 
buvo skaitlingiausi Rusijoje, 
tiktai svetimtaučiai vienuo
liai ii* lietuviai kataliku A-
kademijos profesoriai. 

Tai-gi dėlto Šventasis Sos
tas meldžiamas telktis malo
ningai žvilgterėti "į savo jau
ną, dukterį Lietuvą. J i jau 
daug kentėjo del Kris taus 
pergalėdama didelę daugybę 
kliūčių. Nežiūrint baisių aud
rų, kurias buvo sukėlęs pro
testantizmas, paskui pravos
lavija. ant gulo tikėjimui jn-ie 
šingoji šių laikų dvasia, Lie
tuva nužemintai likosi ištiki
ma Kažnvėiai iš Šventam A-
paštaių Sostui ir tokia ji liksis 
visuomet. Kuomet ji bus poli
tiškai noprigulminga ji £U di
desne tvirtybe apsikabins Kri
staus Kryžių ir dar>giliaus at
jaus reikalą gražinti prie B-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai ka ip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 

x 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir k i tų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Wash mgton Street, New York, N, Y. M 
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j LIETUVIŲ DARBININKU SĄ-
Į JUNGUS KRAUTUVE 
j 90 i W. 33rd Street Ant Bridgeporto 

1
* Teneaplankia jos nei vienas. 

Turiiiie j vairi u uesvaiginaneių gėrimu. 
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. 

• 

Turime krasos skyrių išsiuneiam e laiškus ir ki tus 
reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių. 

Čia yra ' ' D R A U G O " agentimi. Galima eia gaut i 
" D r a u g ą " nusipirkt i , paduoti į jį pagarsinimų ir dar-

Turime ta ippat knygų i r maldaknygių. 
bu. 

»vangelijos ir prie Bažnyčios 1 * 
Prašome atsilankyti . 

~& 
• ^ • • • • • ^ • • • • ^ • ^ • » » » « •** 
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Federacijos Kongresas. 
Įžanginės iškilmės. 

Apie 9-tą valandą panedėlio 
rytą, 18 rugpjūčio, delegatai 
Įvairių organizacijų, priklau
sančių prie Federacijos, susi
rinko Šv. Kazimiero bažny
čioje, prie Providence ir Wa-
verley gatvių, Worcester Mass. 
Ceremonijoriui davus ženklą 
visi procesijonaliai išėjo per 
didžiąsias duris. Tuomtarpu 
atvažiavo Rt. Rev. Thomas D. 
Beaven, Springfieldo vysku
pas. Jo valdžioje yra ir Wor-
cester'is. 

Visai procesijai sugrįžus į 
bažnyčią. Jo Aligštoji Malony
bė, po maldos, atsisėdo ant 
sosto. Kunigas Vasiliauskas iš
ėjo su inišiomis. Kun. Prane. 
Virmauskas, Lawrence'o kle
bonas buvo dijakonu, o kun. 
L. Kavaliauskas subdijakonu, 
kun. Čaplikas ceremonijoriuni. 
Prie vyskupo sėdėjo garbės 
asistentai kunigai: kun. Ja
kaitis ir kun. Petraitis. 

(Iraži nauja Šv. Kazimiero 
bažnyčia žėrėjo elektros žibu
riais, bet dienos šviesa jau ė-
jo per paveikslinius jos langų 
vitražus. Tie paveikslai, tarsi, 
pasidarė gyvi. 

Po Evangelijai Vyskupui 
sėdint ant išpuošto sosto visi 
delegatai eilėmis priėjo prie 
jo ir kiekvienas pabučiavo jam 
žiedą ant rankos. Pamokslą 
nebuvo, nes susivėlino tas, ku
ris buvo kviestas. 

Mišių pabaigoje vyskupas 
suteikė visiems palaiminimą. 
Iškilmingai išlvdėtas iš baž-
nyčios jis išvažiavo į Spring-
fieldą, Mass. 

Federacijos posėdis. 

Tuomtarpu Šv. Kazimiero 
svetainėje prasidėjo Federaci
jos posėdis pusiau vienuoliktą 
valanda prieš piet. 

Posėdį atidarė kun. F. Ke
mėšis, pasveikindamas susirin
kusius. Vyskupui išvažiavus 
atėjo į posėdi ir kun. Jakai
tis, kuris sveikino susirinku
sius kaipo namų šeiminin
kas. 

Tapo išrinktas Federacijos 
kongreso pirmininkas p. J . 
Krušinskas, sekretorius stu
dentas Jonas Navickas, jo 
pagelbininkė Anastazija Pet
rauskaitė 

Kun. Jakaitis, Federacijos 
pirmininkas, ir kun. F. Ke-

'mėšis, sekretorius išdavė ra
portą iš pereitų metų veikimo. 
Tuose pranešimuose tapo pa
žymėta, kad karės ir nepri-
gulmvbės reikalai atitraukė 
visuomenės domą nuo Federa
cijos reikalų priverzdami rū
pintis laikinomis įstaigomis. 

J rezoliucijų komisiją tapo 
išrinkti kun. Kemėšis, p. An
tanavičius, p. Pavlauskas ir 
kunigas Bučys J ie tapo įga
lioti kooptuoti dar du nariu, 
jei reikės. 

Mandatų komisija susideda 
iš pp. Bakšio, Bačio ir p-lės 
Vaškiutės. * !$ C 

Tapo nutarta išsiųsti tele
gramos Šv. Tėvui, Suvienytų 
Valstijų Prezidentui ir Lietu
vos Valdžiai. 

Pusiau po pirmai įvyko per
trauka. 

Darbininku Sąjungos Seimas. 

Pusiau trečią valandą p. Vi-
rakas atidarė Darbininkų Są
jungos Seimą. Kunigas Kemė
šis sukalbėjo maldą. Seimo ve
dėju išrinktas p. Masandukas, 
vicepirmininkė yra p. Barbo
ra Morkiutė, raštininkas Jonas 
Bakšys, jo pagelbininko pa
vardės neteko patirti. 

Pirmiausiai Sąjungos pir
mininkas p. Vi rakąs išdavė 

NEPAPRASTA IŠKILMĖ. 
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargonininkų Sąjungos Sei
mas atsibus rugpjūčio 26 ir 27 
d., Detroit, Mich. 

Rytais bus laikomos gerb. 
Kun. F. S. Kemėšio iškilmin
gos pamaldos, laike kurių gie
dos garsus solistai ir genijalis 
Chicagos vargonininkų chor 
ras. 

Dienomis įvyks sesijos, o va
karais nepaprasto gražumo bei 
rimtumo koncertai, dalyvau
jant visiems žymiausiems A-
merikos lietuviams muzikams, 
pijanistams, solistams dainini
nkams ir vargonininkams. Vi
si dailės mylėtojai minėtuose 
koncertuose nuoširdžiai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti. 

Atvykusiems svečiams pa
tartina apsistoti Statler bei 
Pontbartrain viešbučiuose. 

A. Minor. 

CHICAGOJE. 
AMERIKONIŠKOS A VALI 

NĖS PIGESNĖS EURO
POJE, KAIP ČIA. 

Malonu pastebėti, kad šįmet į 
Seimą pribuvo daugiau dele
gatų negu pernai. P . Virakui 
bekalbant atvyko ir p. Kneižis 
4' Darbininko' ' reikalų vedė
jas. J is išdavė apyskaitą iš Są
jungos organo stovio. Iš to ra
porto paaiškėjo, kad organo 
turtas išneša $27,759.67. Pas
kutiniais metais tas turtas pri
augo 6,162.91. Smulkesnė apy
skaita pagarsinta " Darbinin
ke " X. 96, rugpjūčio 19 d. 

P-nas K. Česnulis išdavė ra
portą iš savo veikimo Tautos 
Taryboje, kurioje jis atstovavo 
Darbininkų Sąjungą. Iš prie
žasties kaikurių straipsnių til
pusių laikraščiuose buvo pa
kilę nesusipratimų tarp Są
jungos Valdybos i r atstoyo 
Taryboje, Nesusipratimai ta
po išlyginti ir p. Česnulio ra
portas tapo priimtas. 

Koncertas. 

Vakare 8 vai. Knights of 
Columbus svetainėje, 10 Elm 
str. prasidėjo gražus koncer
tas. Vakaro vedėjas p. Jonas 
Vaitkus pasakė įžanginę pra-
kalbėle, o paskui didelis jau
nuomenės choras, lietuvių or
kestrai pritariant, pagiedojo 
Tautos Himną. 

\Yorcesteriečių choras susi
deda iš 22 vyrų ir 28 mer
ginų. Šeši vyrai dalyvauja or
kestro je ir dvi merginos pri
taria ant piano. Susidaro 
smarkus, malonus, gražus ir 
galingas įspūdis klausant 
Lietuvos himno, Darbininkų 
himno, "Svečių dainoje" ir 
giesmėje '" Sužadink' jaus
m u s / ' 

Yra Worcesteryje ir solistų. 
P-no Puišio minkštas iš pri
gimties tenoras yra gerai iš
lavintas. Malonu buvo klausv- Susekta, kad pasisavino ręsto-
ti, kaip jis dainavo "Vaipu-
tė, pu te . " Publika jį privertė 
atkartoti, tada jis dar padai
navo "Supįs iu" . P. J . Žemai
tis turi gražų baritoną. Taip 
pat drutbalsiu pasižymi p. P. 
Milius, kuris stipriai paima la
bai žemus tonus. 

Dainininkams pritarė du bro
liai Ona ir Albertas Vosiliai. 
Mergaitė skambino pianą o 
vaikinas pritarė smuiku. Ypa
tingai jautri ir reiški yra Al
berto Vosiliaus muzika. Gal 
ir jo sesuo neblogiau yra iš
silavinusi, bet jai prisėjo skam 
binti ant piano, kuriame atli-
žusios penkios stygos. 

Del tos pačios priežasties 
sunku ką pasakyti apie kitų 
artistų skambinimą išpildytą 
ant to paties piano. Kiek ga
lima numanyti gerą artistą 
priverstą naudotis blogu ins
trumentu, tiek galima buvo 
gėrėtis studento Simanavi
čiaus išpildytu "Ungarų Mar-
v 

su 

Karės metu be kitko Euro
pon buvo nugabenta daugelis 
armijos avalinių (geltonų če-
verykų). Kadangi buvo mano
ma karė ilgai prasitęsianti, 
tad avalinių pecviršis buvo 
reikalingas kareiviams. 

Dabar iš Paryžiaus prane
šama, kad tenai amerikoniš
kos armijos avalinės pigiai 
pardavinėjamos kitų šalių ar
mijoms ir šiaip jau žmonėms. 
Ir sakoma, kad daug pigiau, 
kaip kad čia pardavinėjama. 

UŽSIMĄSČIAU. 

Mūsų laisvamaniai, kurie 
vien tik mano apie laisvę, gi 
kaip prie tikrosios laisvės da-
sigauti, mažiausio supratimo 
neturi, pagarsino, net ir nupie
šė savo įsteigtojo varpo išleis
tuves. 

Varpas Lietuvos gyvenime 
neturi jokios reikšmės. Kas 
Amerikai istoriška tas Lietu
vai bereikšmė — atpenč kas 
Lietuvai istoriška tas Ameri
kai bereikšmė. Paimkim Lie
tuvos u Krivūlė," ar turėtų 
Amerikoje kokią nors reikš
mę? — Aišku, kad ne. — Tatai 
ir Lietuvai varpas teturi ly
gią verčią. 

Prisižiūrint, "Lie tuvoje" 
No. 198., paveikslėliui, matai 
nuilsęs žmogelis traukia, skam 
bLna varpą. Matosi parašas: 
"Lietuvos Laisvės Varpas , " 
— Pirmučiausias klausimas 
veržiasi: — Nejau Lietuvos 
Laisvė butų mirusi, kad jau 
net paskambinti reikėtų. — 
Na, tik, broleliai, klystate, no
rėdami palaidoti Močiutę dar 

PADARYK LIUOSA LAIKA 
NAUDINGŲ! 

Oras atvesta tai lluosa laika ne-
praleiskite be naudos. ' 

Mums reikalingi Chieagoj visose 
kolonijose vyrai energingi kurie no
rėtų užsidirbti vakarais a r šiaip liuo-
sų< laikų. Geras pelnas, informacijas 
galima gauti klausiant per laišką se
kančių adresų: » 

Wm. D. Murdock & Co. 
J . Mozeris, Sales Mgr. 

1430 S. 49 Ave. 
Cicero, m . 

arba nedeldieniais atsišaukite ypa-
tiškai j lietuvių skyriaus ofisą: 
4980 Archer Ave. nuo 12 iki 6 po 
pietų reikalaukite 

J . Mozerio, Sales Mgr. 

JEIGU TAVO VIDURIAI Y-
RA ANT STREIKO? 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

*5—« 

F. P. BRADCHUi 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark b. 
Room 1207, Tel. Central 2110 

CHICAGO, ILLIHOIS 
Gyv.: 8112 So. Halsted Street 

Telefoną* Yarda 2890 

» — —31 
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šyvą. 

RESTORANO KASIERIUS 
SUSIRGO. 

rano pinigų. 

> » 

Svečiai iš Bostono. 
Worcešterieeiai gražiai su

gyvena su bostoniečiais lietu
viais, prisidėdami prie pagra
žinimo vakarų vieni kitiems. 
Ta ig i Worcesteryje teko gir
dėti keturis Bostono solistus. 
P. M. Karbauskas puikiai pa
dainavo "Vai verčia laužia", 
P-lė Al. Narinkevičiutė tris 
kartus dainavo. Publika ja 
paalsino nuolat iššaukdama 
daugiau dainuoti. J i turi gra
žų balsą ir kitus artistus pe
reina ištarimo aiškumu. Taip
gi gražiai dainavo pp. D. An
tanavičius ir Veraitis. Bosto
niečiams dainuojant pianu pri
tarė p. M. Karbauskas. 

Koncerto pabaiga. 

Po svečių dar dainavo ir 
savieji choras pasidalindamas 
su solistais. Rimtas yra turi-

raportą iš Sąjungos veikimo, nys ir meliodija dainoje "Lėk 

Restorano po nurn. 105 West 
Monroe gat. savininkas nega
lėjo apsidžiaugti savo kasie-
riaus uolumu darbe. Žadėjo 
jam net padidinti algą ir kit-
kuom j į apdovanoti. 

Tas kasierius buvo Muriel 
Shea, gyvenantis po mini. 672 
No. La Salle gat. 

Aną dieną staiga kasierius 
susirgo. Pasisakė jaučiąs gal
vos skaudėjimą. Restorano sa
vininkas liepė jam eiti namo. 
J is įsejo. 

Praėjus kelioms valandoms 
savininkas apsižiūrėjo, kad su 
kasierium išėjo ir $86. 

Pranešta apie tai policijai. 

sakalėli.'y Rimtai nusitaisė ir 
klausytojų jausmai klausant 
kaip 50 jaunų balsų ją daina
vo pritariant orkestrai ir pia
nui. Choras ir solo pasida
lindami Sasnausko armonizuo-
tą "Karvelėlį", bei Naujalio 
"Mūsų Dirva." 

Buvo ir juokingų dainelių. 
Vyrai dainuodami pajuokė 
merginas, merginos padainavo 
apie vyrų blogumus. Klausant 
to visko darėsi linksma ir jau
ku. Tose juokingose dainelėse 
ypatingai pasižymėjo p-lės 
Narinkevičiutė ir L. Šalteniu-
tė. 

Prie geresniųjų dainininkių 
reikia priskaityti p. O. Krap-
kaitienę. 

Trumpai sakant, Darbininkų 
surengtasis vakaras pirmoje 
Federacijos seimo dienoje bu
vo gausus ir gražiai išpildy
tas. Tai buvo geras pasaldini
mas naudingų Seimo darbų. 

Bilekas. 

Toliau žiūrint ne is sio, ne 
iš to matosi besimėtą pinigai. 
— Mąstai ką tai reiškia?— Nu
gi ar jau pamiršai kiek tai pi
nigų bereikalo tam varpui iš
mesta. 

Matosi, už vandenyno, mote
riškė su kūdikėliu stambiomis 
ašaromis aptekusi, turbūt tai 
perstatoma Lietuva. Mat ko ji 
neverks. Čia J i miršta be val
gio be apdaro. Jos apgynėjai 
— kareiviai neapšarvoti, o A-
merikoje išklyde vaikai Ja i 
skambalą tarsi kam gamina. 
Gi priegtam taip neaiškiai 
kasžinkur tuos nekrintančius 
pinigas kemša. 

Ką padarysi! — Neaiškus 
sumanymas bei tikslas, neaiš
kus piešinys, neaišku ir man 
pasidarė, — Tatai, Užsimąs-
čiau. 

Tėmijantįs. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

Streikai tai dabar paprastas 
dalykas? Jeigu tavo viduriai 
yra ant streiko, beabejones 
kad jis jie turi svarbias prie
žastis, ir tu būtinai turi suži
noti kas su jais atsitiko. Tri-
ner's American Elixir of Bit-
ter Wine yra tai geriausias 
jiems vaistas. J is išvalo vidu
rius taip kad jie gali vel po 
senovėj dirbti. Galvos skau
dėjimas, negrumuliavimas, ner 
viškumas, ir kitos ligos tuo-
jaus pranyksta jeigu tu turi 
pas savo Triners American 
Elixir of Bitter Wine — jeigu 
skaudama nosia ar gerkle tai 
geriausias vaistas įdėjus j šil
ta vandeni Triners Antriputrin 
pamėginkite — Joseph Triner 
Company, 1333—43 So. Ash
land Ave., Chicago, 111. 

(Apgr.) 

$pQ30 Grindine 
• ' S P Lempa Dykai 

Ant apribuoto laiko ir t iktai su kiekvienų 
pirkinių. 

Federal Electric 
Washer 

Lampa yra viena iš gra
žiausių — verta daugiau ne

gu mes už ja reikalaujame. Mes pris
tatysime Jums abidvi Federal ir lampą 
J Jūsų namus tikti su 

$ 5 IŠKALNO 
Likusius lengvais išmokėji
mais kas mėnuo su Elektros 
bila. 

Ateikite ir pamatykite. 
Ali Telephoner— 
Randolph 12&0 

Commonwealth 
Edison 

ELECTRIC 
SHOPS 

72 WI$T ADAMS 
SIBEET 
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Boulovarū 
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K r 
A&, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmp gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą Pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTTTUTION J . Baltrenas, Prof., 

H 

1707 So. Halsted S t., Telepbone Canal 6417, Chicago, 111. 

Jus galite siųsti dabar maistą ir drabužius 
tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon 

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj "ateityj pasiųs lai
vą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai. 

Yra du būdu siųsti pagelbą. Jųs galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visokeriopos 
kombinacijos, kuriuos yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrovė ir ji juos pasius sulyg jūsų 
nurodymo. 

Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su
pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no
rėtumėte, kad Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovė pristatytų jūsų giminėms ir drau
gams Lietuvoje, išpildykite irprisiųskite že
miau paduotą kuponą:— i 

Jeigu jųs norėtumėte sttžinoti, kaip nupirk
ti ^siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra
monės Bendrovė, ispildykite ir prisiųskite 
žemiau paduotą kuponą;— 

Lithuanian-American Trading Co., 
6 West 48th St., New York City 

Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelbos į Lietuvą, 
klausimas paaiškinimų duodamas dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų. 

Yra suprasta, kad šis pa-

V ardas 
3 
5 Gatvės adresas 

Miestas ir Valstija 

Gavus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pas iųs tas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 

Lithuanian-American Trading Co., 
| 6 West 48th St., New York City l. | 
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PUietis ir Valdžia. 
SKYRIUS III. 

Principai, kurie žmones suartina. 

Apibudinome kelius principus, kurie yra žmonių drau-
riios pamatu. Nė vienas nebus deramu su kitais gyventi, 
kinis nepajėgs antsyk šių principų suprasti ir uemokes luziu-
rėti jiems reikalo. Mušu sanžinė antsyk mums sako, kad ,]ie y-
ra teisinai. Ueros valios kupini nu* manome jų prisilaikyti. 
Jeigu mes juos laužome, tai tik dėlto, kad mes esame ir ne
teisingi ir paikus, mes sau blogų daromės, lyg kad aštrius kuo 
lns spardytume. Trumpai pažymėsime tuos principus, kurių 
kiekvienas asmuo, norintis laimingai su artimais gyventi, lu

pasi jauta kaip ir nusmunka," atsakė Wiggins. 
Įklausydamas pamaniau, kad tai labai geras atsakymas, 

link to saliuno klausimui. 
Vakare žmonėms susirinkus, perskaičiau minėtąjį klausi

mų ir tariau: Prieteliai, pavelykit man atsakyti šiam klausi
mui priminant jums žinomus prietikius. Buvau šį popietį sku-
tykloje (tėmijųs ir suprantąs žmogus yra tas barzdaskutys), 
girdėjau kaip senas sugrįžęs pilietis teiravosi tai vieno, tai ki
to, tai trečio jam žinomų kaimynų. Visiems jojo klausimams 
atsakymas buvo vienas ir tas pats: ' 'Nusmuko ir lepšys ir jau; 
o vis tai iš girtybės." 

Prieteliai, ar negana į tų klausinių atsakyta? Ar turiu 
ką daugiau daduiti? Jus pažįstate savo miestelio žmones. Ar 
mūsų prietelis, barzdaskutys, pasakė netiesų! Tų paliksiu 
jūsų pačių nusprendimui. ' 

l'atėmijaii kaip klausytojai giliai atjautė tų mano atsaky
mą. Nekatalikė mano barzdaskučio žmona buvo atėjusi pasi-ri pasiryžti klausyti. 

Svetimų teisių pagarba. Mes turime su kitais taip elgtis,Įklausyti misijų. Jų josios draugė intikrino eiti ir pasiklausyti 
kaip mes norėtume, kad su mumis elgjųsi. Mes neturime kito 
nė inžeisti, nė apgauti, nė varginti. Mes neturime jo nuosa
vybės naikinti. Kodėl.' Kaipo brolis, jam priklauso visa pa
garba, kurios mes iš jo pusės laukiame; kiekvienas iš mūsų 
yra laimingesnių, turtingesnių ir draugiškesnių, kuomet visi 
viens kitam pagarbos reiškia. Tas pritaikoma prie mūsų atsi-
nešimo i tuos, kuri mums blogais atrodo. Mes atsinešame i juos 
kaip i draugus, ne -priešus, pamatuodami įsitikinimu, kad 
jie jau nėra taip blogais, kad jie turi ir gerų pusių,, lygiai 
kaip mes. Kitais žodžiais, įne* atsinešame į kitus taip, kaip 
mes norėtume kad su mumis apsieitu, kuomet mes kartais ne
gero padarytume. 

Daugumos teisės, Patyrėme, kad dažnai tinkamam klau
simo rišimui reikia patirti, ko didesnis žmonių skaitlius pa
geidauja. Tai yra tik skirtingas kitu pagarbos būdas, jų norus 

pagerbiant. Taip yra teisingiau jiems ir mums 
.- * f „ .,,i• L-4: T./ , v-vi- vivimtinni wrovw ^ P jam labai patikę ir klausęs kartu su savo žmona kiekviem 

raitiems, negu bartis, nesutikti. Jai via MMiotinai geiovei, i -' \ -, . - . . , , . . 
*T ' H, i i r i „ ,. ,.\;.1 ,„,, kinm 'i ,l.»rvii ! vakarą . 'KeikeĮo pasimatvti sn jąja. I aip, sakiau, as jau nia 
visados su išlvga, kad diduma neverqia mus blogo etai v ti. .* , • . • * . • •• • , . . . vT. 

misijų. Be abejo, ji apsakė savo vyrui, kad jojo vardas buvo 
garbingai paminėtas; na, žmogelis buvo užganėdintas, kaip jis 
užvadino: "tuomi apgarsinimu/ ' gi parodyti savo užsiganėdi-
nimą ateinantį vakarų atėjo ir jis drauge su žmona. 

Taip-jau jiedu abu nebapleido nei vieno vakaro per ištisas 
misijas. Toliau sužinojau, kad jis turėjo didžių intekmę ant 
savo žnioiu/; ir kad ne jojo tikybinis apsileidimas, ji senai jau 
butų beesanti katalikė. Pasirįžau pakalbėti su VVigginsu, ta
tai pirmiau užėjau pasimatyti su jo žmona. .Ii pasisakė, kad 
jai labai patikusios mano prakalbos bei išvedžiojimai; daug 
abejonių paaiškėjo; ji jau manė apie tapimų katalike; galuti
nai ji prisipažino, kad, jei jos vyras butų pildantis katalikas, 
ji ir-gi taptų katalike. 

Pakėravijau žingsnius skutyklon. Buvo tušėia, barzda
skutys sau vienas. Labai džiaugėsi iš mano apsilankymo, gi 
jau bešvarinant mane užklausiau, kaip jam patiko misijos? 
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Atsakomybė. Mes taipgi patyrėme, kad kitų darbai, pa
sielgimai ir mus liečia. Visuotinam džiaugsme kiekvienas 
linksminas, gi liūsta prie visuotinos nelaimės. Ir mažuma ima 
dalyvumo, ką didžiuma nusprendžia. Mažuma turi padėti 
išlaidas ir visuotinus nuostolius padengti, lygiai kaip ji 
džiaugsis pasisekimu, jeigu jo atsiekti pasisektų. Taigi, jei 
didžiuma klaidą padaro, mažuma lygiai kentėti turi, kol ji 
didžiumos teisingiau elgtis neintikins, Tai v ra atsakomvbė. 
Kitaip ne būti negali, kol mes krūvoj sugyvename. Tai]) yra 
teisinga, nes mes esame pa>ireiige dalintis visuotina gerove, 
iš kitų paeinančia, lygiai kaip nuostoliuose lygybės laikomės. 
Butų žema ir nepadoriu pasiimti pilna kreditą savo kliubui, 
savo partijai, jeigu jie gero atneša, tuo tarpu užsiginti blog/, ... . . . . . ,. 
. , - • ; M r 4 i i • • - i f ; nesiliaujančiu maldų dievotu asmenų, 
kokio jie padaro. Mes negalime nuo atsakomybes prieš kitus1 J * H 

cianai su ja. Ir jei gerai suprantu, tai jinai taptų katalike jei 
ne paties tikybinis apsileidimas. 

" K a s jums pranešė apie ta i : ' " klausė VViggins. 
'Minai pati sakėsi. Ir ji yra gera moteriškė.' ' 

" Iš i ikro ji yra dora ," tarė VViggins. "Gerai , ji daugiau 
nebeturės išsikalbėjimų n* Imti katalike. Aš pataisysiu savo 
pasielgimą, tarnausiu ištikimai Dievui. x\š jau mąsčiau apie 
lai. Tėve, nuo pat pradžios jūsų čia atėjimo." 

J is pasirodė geras savo žodžio. Jis atliko išpažinti ir jo 
žmona tapo katalikė. Taipjau josios draugė, kuri iš žingei
dumo vaikščiojo kartu misijosna lygiai tapo katalike. Taip, 

| kad tie trys gavo ypatingas Dievo malones del skutykloje pa-
sišnekėsio bei del klausimų dėžutės priežasties, ir, be abejo, del 

pasiliuosuoti, nebent gyventume vieni sau, kai]) liobinzona^ 
Kruzo. Išt'u-s mes atsakomybėje būtume, jeigu mes bėgtume 
nuo artimųjų,* palikdami jiems vieniems darbą atlikti. 

Gaiės naudojimas. Aišku, kad kokia nebūt gale — sunia-
nimas, stiprybė, miklumas — nėra vien tik pavieniam asnuv 
niui. J i Ivgiai su visais tarnauti turi. Ūgiai kaip gero vvro 
raumenys prie irklo tarnauja visiems laive esantiems, (la
bus ir išlavintas vyras padarys miestą turtingesnių, sumanus 
ir pavyzdingas ūkininką- visai šaliai naudos neš. Tėvai, virši
ninkai turi daugiau galės, kad visus laimingesniais darius, o 
ne vientik savo naudai. Tai yra teisinga šeimynoje, nes joje 
kiekvienas nuo kito priklauso. Tai teisinga, del to paties pa
mato, kur tik mes su kitais sykiu negyventume. Tai teisinga 
ir didesniame pasaulyje, nes prakilniausi į žmoniją pažiū
ra vra skailvti ja kaipo didele broliu šeinivna. Toji pažiūra 
yra teisinga dar ir dėlto, kad kuomet mes ją išbandome prak
tikoje, ji pasirodo geresnė, negu koki kita. Apart to, stip
resnis žmogus kaip tik pageidauja tokio elgimosi iš kitų, 
kuomet jam susilpnėti pasitaikytų. 

Tarnavimas visuomenei. Išeina kad apart nusilenkimo 
autoritetui arba ko iš nm.-ij pareiga ir išmintis daryti parei
kalautų, mes esame skolingi ekstra darbo. Mes esame sko
lingi vi>am tam. ką visuotinąja gerove vadiname. Visųpir-

Į metus laiko po misijų vėl aplankiau tą miestelį. Pirmus i s 
sutiko mane-buvo tai Juozas VViggins, dabar jau doras katali
kas, tik jo žmona, kaipo konvertite, už ji kiek gal uolesnė. Ne
maža, jai atsivertus, prisiėjo nukentėti nuo .savųjų. 

Šventos tikvbos mylėtojai, melskitės už netikėliu atsiver-
linui! Malda yra tai magnatas, kuris, tarsi, traukte traukia 
nelaimingas dusias prie Dievo, prie Jo Bažnyčios ir prie tiesos. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
IŠ TOWN OF LAKE. 

niii nn ; !:o!in*j! t'suiii1 savo namuose. Mes pageidaujame, kad 
ten, aj>ari to, ką m e.- neatbūtinai atlikti verčiami, mes tu
rime pridėti k;; nor> daugiau; pavyzdžiui, tėvai apart duoti 
vaiktim> vįi-ntik duonos, !i""ti>ta .JM-IH^ >ut<»ikti patogybių ir 
malonumo. Taigi kur mes būryje negyventume, nu* norime 
pridėti ką nors ekstra visu gerovei. Taip yra išmintinga ir 
teisinga, nes mes savo keliu ingijouie ir paveldėjome daug 
ko nuo mušu pirmtakunu, kurie paliko pasaulį turtingesnių 
savo dovanomis ir visuomenei tarnavimu. 

Juozas Wiggins. 
Kartą daviau misiją mažame Penįisylvanijos miesčiuke, it* 

kaip tai visuomet laikosi, mažuose miesčiukuose, Įvyko, sujudo 
visos apielinkės žmonės: vieni iš dievotumo,kiti iš mandagumo, 
kiti vėl iš aitrumo. 

Pagaminau klausimu dėžute ir prisižiuriuėjau įvairiems 
klausimams kaip juos atsakius. Menas darė man įspūdį. " A r 
klubas arba sabinius yra pamokinančiu ar jau tvirkinančiu.'" 

„Bemąstydamas kaip geriau į tą klausimą atsakius, nuėjau 
miestelin i skutvkla. .Juozas VYiggins barzdaskutys buvo sa-
votis ko budo žmogus; juokdarys, pažangus ir gudrus. Jojo 
skutvkla buvo, tarsi, įvairiu žinių " M e k a " uarsi netik mieste-
lyie net ir apielinkėje. Juozas nevaikščiojo bažnyčion nei sten
gėsi įgyti šventumą, nors buvo gana doras žmogus. Girdėjau, 
kad jis esąs kataliku ir pasirįžau kiek galima dėti jėgas, kad jį 
vėl prie bažnyčios patraukus. 

VViggins iškalboje buvo labai malonus, nors siriugas. Ma-
*o barzdą bcskntanl tūlas senelis sugrįžo po keliu metą mieste 

nebuvimo, tatai ir užėjo skutyklon, tarsi, žinią versmėm 
Po paprastam pasisveikinimui, senelis paklausė kame yra 

toks bei toks Jonas. 
. "Nusmuko it lepšys ir jau; o vis tai iš girtybės," atšovė 

pašiepiančiai Juozas. ' 
*'Xa-gi ką besakai!—Tai baisu! Na, o kame randasi To

mas toks hei toks?" 
"Nusmuko ii lepšys ir jau; o vis ta pati girtybė." 
Klausė apie tretį. 

• "Nusmuko it lepšys ir jau; o vis toji prakeikta girtybė.1 • 
" O ! Dieve šventas, ką tai girdžiu?" 
4 'Smuklė- taip pataiko suvadžioti žmogų, kad jis nei ne-

Įspudžiai iš nesenai ištikusio 
gaisro. 

"Vyrai , šokit! Vvrai, 
šokit,' šaukia šeimini
nkė. Išgirdęs tai maniau, kad 
juodukai užpuolė pjauti bal
tuosius. Greitai pašokęs iš lo
vos išbėgau virtuvėn, klausda
mas kas yra. Šeimininkė šau
kia: *kŠokit, dega! dega!" Kur, 
sakau.' Aš dar nedegu. "Žiū
rėk, sako, visas tolei kas de-
jca." Kinu laukan pažiūrėt i , 
ar-gi ištikrujii dega. Nustebau 
pamatęs, kad iš visų pusią 
<langus raudonus; liepsna ir 
kibirkštys eina link mūsų na
mo. Mušu namas mūrinis, 
manau sau, tai nedegs. Ei
nu žiūrėti toliams. Baisu. 
Trys blokai dega; apie 50 na
mu. 

Rytmečiui išaušus prasidė
jo ilgos eilės automobilių, lan
kančią pažiūrėti išdegusias 
vietas, ir taip tie automobiliai 
eilėmis lankėsi dvi dieni. Ma
niau sau, jog visi tie automobi
liuose yra turtingi žmonės, kad 
atvažiavo jie užjausti tuos ne
laimingus padegėlius ir po ap
žiūrėjimo degėsių, maniau, su
darys tam tikrą komisiją, ku
ri šelps nelaimės ištiktus. Ma
niau, kad iš tų blizgančių au
tomobilių pasipils aukos de-

buvo apdraudos kompanijų a-1 
gentai, kuri£ ieškojo priežas
čių, kad galėtų dar didesniu 
vargau panerti nelaimingus 
padegėlius, kad nereikėtų iš
mokėti apdraudos. 

Mielas skaitytojau, įsivaiz
dink sau, kad tie žmoneliai pa
liko be nieko. Sudegė jų vi
sa- turtas, kokį turėjo. Sude
gė vįsi jų namų rakandai. 
Dabar jie turi miegoti ant pli
kų grindų, be paduškų, be ant
klodžių. Visa viltis kai-ku-
riems beliko tai, kad gaus ke
letą skatikų iš updraiulų kom
paniją, bet klausimas kada 
gaus ' Padegėl ia i daba r netur i 
nei grašio prie dusios, nes dau 
gelio ir pinigai sudegė. 

Daugelis sau atvažiavo ap
žiurėjo ir ramiai sau gyvena, 
n ea t jausdami tos nelaimės. 

Klausimas, ką darbininkai 
veikia.' Ar darbininkai gali 
sušelpti juos? Gali, bet, žino
ma, nevienas; reikia visiems 
stotį Į šelpėjų eiles, ypatingai 
darbininkų draugijos turėtų 
pasirūpinti savo nariams su
teikti pašelpą sulyg draugijos 
išgalės. 

Štai viena iš pavyzdingiau
sių organizacijų, kuri neuž
miršo savo brolio darbininko, 
tai yra Ainalgameted Meat 
Cutters &' Butcker \Vorkmen 
of N. A. Local 257. Išgirdęs 
tą nelaimę, kogreičiausia nus
kyrė komisiją, ištirti dalyką ir 
sušelpė 22 nariu savo sky-

įmtimis ir šimtinėmis del pa-'riaus, išdalindamas $375,00. 
degė Ii u. Bet kas tau. Ar jus 
manot, kad tie visi atvažiavo 
jūsų nelaimią užjausti! Visai 
iie. Ir labai apsirikome taip 
manydami. Tie automobiliai 
atlankė išdegusias vietas dėl
to, kad pažiūrėti sau ir sma
giai laiką praleisti, kad nusi
traukti paveikslų nuo išdegu
sių vietų bei griuvėsių. Kiti-gi 
lakstė, bėgiojo, teiravosi iš 
kur užsidegė, "kas padegė. Tai 

Černauskas, J . Šimkus, L. Ši
monis, A. Hokmen, O. Velevi-
čienė, P. Rozmienė, J. Kuprio-
nis K. Petkelis. 
• 

Taigi matote, broliai dar
bininkai, kad tildai jūsų bro
lis darbininkas tegali atjaus
ti jūsų bėdas ir vargus, tai ko
dėl nesivienyti, padavus ranką 
viens kitam. Galėsim vieni ki
tiems pagelbėti kovoje už ge
resnį būvį, už padidinimą al
gų, už geresnes darbo sąlygas. 

Taipgi norim atkreipti do-
mą Stock Yardų darbininkų 
į tuos neteisingus gandus, ku
riuos dabar skleidžia blogi 
žmonės buk lietuvių skyrius 
257 nereikalauja padidinimo 
algų, buk parsidavęs, o kiti jau 
net kalba, buk visai pairęs. 

Broliai darbininkai, netikė
kit tokioms kalboms. Tokiais 
gandais norima supjudinti 
dariuninkus tarpe savęs ir i-
diegti neužsitikėjiiną.. Žino
ma, kada darbininkas prade
da neužsitikėti savo darbinin
ku, tada lengva yra sugriauti 
vienybę ir išnaudoti juos. 
Tokiais gandais manoma su
griauti Stoek Yardų darbinin
kų uniją. Bet broliai darbi
ninkai ir sesutės darbininkės, 
neklausykite tų visų gandą; 
viskas yra netiesa; viskas yra 
daroma už auksą. Laikyki
mės vienybės, o kovą laimėsi-1S 
me, ; = 

Dabar vra Stoek Yardu dar- ,5 
bininkų visatinis atstovų susi- I 
važiavimas, arba Konvencija, >1 
Kansas Cit v, Kansas. Posė- 5 
tižiai prasidėjo rugp. 19 d. S 
Tame suvažiavime randasi S 
atstovai nuo kiekvieno unijos 
skyrio Suvienytose Valstijo-jS 
se ' i r Kanadoje. Svarbiausiu 
tikslu yra surinkti visas prie
žastis, del kurių mokestis turi 
būti padidinta prastam darbi
ninkui mažiausia 75c. į valan
dą. 

Kompanijos, matydamos to
kį bendrą darbininku reikala
vimą, norėjo darbininkus su
erzinti ir kad jie išeitų strei-
kan Ckicagoje pirm laiko, kad 
tokiu būdu butų galėjusios 
streiką laimėti ir sugriauti 
darbininkų uniją, o kada uni
ja butų sugriauta, tada leng
va butų elgties su darbinin
kais taip, kaip kompanijoms 
patinka. 

Taigi, broliai darbininkai, 
dar kartą raginu neklausyti tų 
visų, kurie agituoja prieš dar
bininkus, norėdami jųjų vie
nybę sugriauti, o paskui paž
vejoti sudrumstame vandeny
je. Stokime visi iš vien prie 
darbo, o pergalė yra užtikrin
ta. . % 

Jonas P. Parkauskas, 
rast. Local 257 
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• Iškilmingas Piknikas 
parengtas 

Draugyste šv. Ražanc vos ir šv. Petronėlės 
iiiiiiiiiiiMiiiiiiiitEiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i 

ed. Rugpjūčio Aug. 24,1919 
-

Leafy Grove Blinstrupo Darže 
Willow Springs, 111. 

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c. ypatai. 

Visus kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti KOMITETAS. 
IIIIIIIIlllllSIIiliaiflIlIIIIIIllIlIiliBIlIlISSailllIlIlIlIlillISBIIllilIBSlfllIlIlIBIIIIIIlIflIlIilIUIIIf 
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i Malioriai ir Dekoratoriai I 
= = 

= Ilgu metų patyrimas savo amafte leidžia mums at-
=* likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. 
| Atsišaukite pas 

| P. Cibulskis ir J. A Poška 1 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 | 
?IIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||lllllllllllllllllllllllllilll!Illlli:i!!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll7 
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( K u r Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? į 
•egui iivorka ptuiabuih « 
lamtį. Pa> muh galinu ^a = 
risokiu. naminių rakandų k » = 
Rakandu. Pečių. Divonų, Sb 
/amų Mažinu, Pianų. Grafonc 
lų. Viskas pas mus gaunam*. 
Kuomet jum priroi!r£« lrr» pri> S 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
i 5 5 ! - 1 5 5 3 Chicajco ve 

SIMPL£X UN1VERSA1 ~ A r t i As'.iland Avc. Chicag-o 
nilllllinEu'i£llietSii;HIUIIIl!lSn§3KfIIUBIililfieilSH^S!lgąiiUEIIl!IIIillEi:ilStlfl!!!!illlllllf 
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S I Saugi Banką Jusi) Pinigam?! 

i YRA ! 
S = 

| Central Manufacturing 
| District 
S1112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted) St. Chicago, III. | 
1 KAPITALAS $550,000,00. TURTAS VIRŠ $5,000,000,30. 1 
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PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Vicc-Prezi-

dentas 

J. W. Gorby 
VTice-Prezi-

dentas 

S. I>. 
FABIJONAS 
Užrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas. 

F. L. Webb 
Kasininkas 

3 
3 

J. R. Rolley 3 
Pag. kasininko • 

3 
F. C. Hoebel 3 

Pag. kasininko E 

. \ . Petrait is ir E 
J. A. Malooly, I 
vedėjai Real 3 < 
Estiite. Irisu- S 
rauce ir Mot- : 
gage Departra. 5 

| A STATE BANK 
'£ Dėkite be baimės ir abejones savo pinigus i ŠIA VISIŠKAI SAUGE j ' 
5 BANKĄ ČIONAI jusif pinigai bus SAUGUS. Gausite 3-čia procentą ir 3 
SSUMA ant PAREIKALAVIMO. 
£ PRANEŠIMAS: Del parankumo žmonoms TAUPOMASIS SKIRIUS S 
3 BUS ATDARAS VISA DIENA Si BATO J NUO 9 ryta iki 8 vai. vakare. 3 
3 Naujos banko valandos: Kasdiena nuo 0 ryta iki 3 po' pietų. Sere- S 
5 domis ir vakare nuo 6 iki 8 vai. Subatomis nuo 9 ryta iki 1 vai. po I 
••pietų. 
= Taupomasis skirius atdaras visa diena Subatoj nuo 9 ryta iki 8 vai. 3 
3 vakare. 3 
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIillllllllHIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllini 
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Keikia pažymėti, kad šitas 
skyrius yra dar jaunutis, silp
nas, vos tik mėnuo laiko susi-j 
organizavęs. 

Sekantieji nariai gavo pa
šelpą: 

A. Shalna, C. Falekauskas, 
S. Jasinckas, A. Jucikas, H. 
Dilba, J. Dautoras, K. Švei
kauskas, J: Simonavičia, L. 
Dieninis, F. Klovas, J . Benita, 
F . Lįpslris, T. Gapševieia, A. 

&* DIDŽIAUSIU [lElUVlSK* tRAUTUVf fiHICAGOJt 
HSįSK 

y 

\ 

•>«"*«L QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur fcitur taip negaus, 

Mašinėlių ̂ laiškams drutųoti ir ofiso darbams yra naujau 
šios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šiiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčlų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

file:///Vorkmen
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Lietuviai Amerikoje. 
CHICAGO H E I G H T S , ILL. i L. Vy.-iii 14-tos kuopos de-

legatas iš L. Vyrių V I I seimo 
šv . Kazimiero parapi jos su- sugryžo penktadienyje, po sei-

įvngtas hazaras pasekmingai imii. Papasakojo daug indo-
pnžangiuoja. Per keturis va- miu dalykų apie seimą, bet ne 
k;irus inėjo $954.00 Buvo ma-, viską. Mat jis gudrus. Tik-
nyta užbaigti l>azarę praeitą tai žingeidumą sukėlė, o dabar 
nedėlia, bet draugi ju išrinkti turime laukti kuopos susirinki-
darbininkai užsispyrė pervary- į,1U> i k i P i l n » rapor t e išgir
ti per $HHK).(K). Taigi hazaras! ^ imt>- Ualinia " b e č y t i s , " kad 
baigsis ateinanėią nedėlia, r u - ' p - ' A l . Zakaras (kuopos dele-
gpjuėio 24 d., š. m. Geistina,- tfattis) turės ko papasakoti . 
kad kuoskaitlingiausiai atsi- Tiktai visi nueikime kuopos 
lankvtu p a r a p i j o m s i užbaigi-
nuu nes dar v ra daug tokiu, 
kurie nebuvo visai atėję. Y-
par kaip kurie biznieriai nei 
akių nerodė, bet iŠ tų paėių pa-
rapijonų daro patys* bizni. Pa
sirodytu labai nemandagus 
biznieriai. 

r i a streikų taipgi netrūksta. 
Kaip kurių dirbtuvių darbi
ninkai sustreikavo, bet nieko 
nepeši grižo atgal i darbą. 

susirinkiman, kuomet jo ra
portas bus išdėstytas. 

Ir korespondentai nėra išim
tini nuo pamiršimo. 

Buvau ant nmsų parapijos 
pikniko, padėjau rengti lenkty
nes, maėiau kaip lenktyniavo 
ir kas laimėjo, bet iki parašy
mo korespondencijos vienos 
laimėtojos-lenktynių ir pamir
šau. Tiktai aną dieną, kuomet 

susiorgani j p-lė Barbė Jurgi la i tė bemaž 
Žavimo. nuvarė mane i pipirų žeme, tai 

Kai}) kurias ėionaitinia-• atminiau, kad ji buvo vieną iš 
tautiškas draugi jas užpuolė • tų giliukingų, kuri laimėjo leu-
laip vadinama " inr luenza . ' 
Taut iškas Piliečių Kliubas, sa
koma, visai nuo koto nusmuko. 
Prieš Vėrinis suhatoj buvo pa-
įengęs šokius, bet pelną iždi
ninkas su kitai 
pratr iuhijo. 

Moterų ir merginu kliubas 
po U'ismą tąsosi. Mat tame 
kliube gali p r i k l a u p t i biie ko-
kia moteris a r mergina, jeigu 
lik turi sijoną. Tokiu būdu 
ten prisirašė įvairinus plauko 
moterėliu ii- merginu. 

Kaip pasakojama, nekurios 
iš ĮU pradėjo kliubo iždą ma-
žirni, ii .da sąžiningesnės, su
sipratusiom, metiniame susirin
kimo išrinko naują valdybą. 
i>el kada priėjo senajai valdy
bai pervesti \i>as knygas iv 
pinigus nauja jai valdvbai, at-
si sakė tą padaryti . IŠ to iškil<< 
'Ma i t a s . " Dabar pasidalijo 
į dvi dali ir pešasi bei pravar
džiuojąs"!. Vienas kitas va

žiuos į Šv. Antano parapi jos 
kamivalą bažnytkiemyje. Yra 
tai dešimts metų. sukaktuvės 
parapi jos gyvavimo. 0 žinote 
kaip iškilmingai sukaktuves 
apvaikšeioja? Bet nežinote 
kaip eicerieeiai jas apvaiksčio-
ja. Sekmadienyje, rugpj . 24d., 
prasidės šis karnivalas su 
draugijų apvaikšėiojinm pir
mą valandą po pietų ir tęsis 
per visą savaitę. Baigsis tik
tai rugsėjo pirmą dieną /La -
bor Day). Taigi visi, o visi da
lyvausime tame karnivale. 

ktvnėse, na, kartu ir dovana. 
Kokia ten dovana buvo — ne
žinau, nes nemaėiau. (Jai už 
tai ir nerugos. 

Mat koks korespondentui 
kažin kur xv/i vargą atlyginimas, kokia 

jam ramvbė. Keikia atsidusti . 

Labdaringos Sąjungos 3-ėia 
kuopa rengia rudenyje bazarą. 
Taippat šiame miestelyj ža
da turėti " t a g d a y / ' Tiktai 
kuopai reikia daugiau darbi
ninku. 

dina boIŠcv ikėmis bei "šventa-
kuprėinis . ' Kažin kas iš to iš
eis. 

Čionykščiai parmazonai, ar
ba tai]) vadinami biblistai, pa
tys sau pam« kslus sako, bei 
" B i b l i j a " aiškina, nes klausv-
tojų neturi . Taip vadinama-
«izi"garmeisl ras, sakoma, 
nusipirkęs kubilą ir pradėjo 
savo parapijomis raginti , kad, 
i Ii po i ii persi krikštytų. Bet, 
sakoma, pais bijosi pirmas lip
ti, kad kartais velniūkštis jo 
nenuskandintų. 

Kokių šposu bereikia. Žnio-
pradeda iš 

(J erai pa-
galvon, vel-

nė> ant senatvės 
proto kraustytu'S. 
tarlė sako: "Ži lė 
nias vodegon." 

Pupa. 

CICERO, ILL. 

L. Vyrių 14-ta kuopa laikė 
susirinkimą, trečiadienyje, ru
gpj . VI d., Šv. Antano pa rap . 
svetainėje. Tariasi daugiau
sia apie savo parapijos karni-
vaią ( rugpj . 24 iki rūgs. 1, ). 
Pradžiai, del pasisekimo, na-

Dr-ja Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus turėjo nepaprasta 
msirinkimą seknmdienvje, ru-
'_pjurio 17 d., Šv. Antano par . 
svetainėje. 

Nariai suaukojo $5.00 para
pijos delegatui i Amerikos L. 
iv. Katalikų Federacijos sei
mą aukojo: * 
-J. Zalaginas $1.2.3 
P. (Jarhuzas 1.00 
.1. Laiškonis 1.00 
K. Bukauskas 50 
Ant. Naudžiūnas 50 
Smulkiais 75c. 

Išrinko skaitlių darbininkų 
del parapijos karu i valo ant 
bažnvtkiemio. 

Nutarė surengti bazarą pa
rapijos svetainėje, žiemos lai
ke, apie Naujus Metus. 

Šita draugija iš .pašelpimų 
lai prakilniausia. Nėra rekor
duose, kad nuo kokio prakil
naus reikalo butų atsišalinus. 
Ar tai auka, ir gan gausia, a r 
tai darbu, vis prisideda. Valdy 
ba veikli ir dvasia narių augš-
tai pakilus. Į šitą draugiją vi-
šiems vėlvtina istoti. 

Draugijos, kurios priklauso
te prie Katalikų Vienybės, ar
ba ir Cicero Lietuviškų orga
nizaciją Sąryšio, reikalaukite 
iš paskirtų ten atstovų rapor
tu. Ant šitų organizacijų su-
sirinkinni daugelio draugijų 
atstovai visai neatsilanko, nes 
draugijos jų neprispaudžia. 
Visgi susirinkimai yra svar-

PARSIDl 'ODA FABRIKAS WHITF, 
WASH SKALBIK1.A. 

Namas yra ant 2 pagyvenimų po 
4 kambarius ir stovi ant kampo, taip 
kad vietos yra pakaktinai . Viskas į-
taisyta kogeriausia, yra elektra, ga-
zas, paršiduos labai pigiai ir ant 
lengvų išmokeščių. 

Nepraleiskite šios progos nes tai 
labai retai atsitinka. Randos neša 
180.00 į menėsį. Kaina $8,000. At
sišaukite pas savininką: 

Povilas E. Krauleulys. 
4349 S. Hermitage Ave. Chkago . 

iFARMOS 
Dideli?- bargenas del lietuviškų far-

merų. Turime apie 100 farmų ant į>ar 
davimo lllinojaus valstijoj kurios vi
siems žinoma žeme. ,Juodžemis mai
šytas su molų arti prie miesto ir 
ant gero žemes kelio, ne labai toli 
nuo Chicagos Lietuviškoj kolonijoj 
parsiduoda tiktai del -lietuvių* farme-
rių, žeme gerai išdirbta ir apgyventa 
lietiniais. Sekančias farmas gulima 
gauti 40 ak. geri budinkai tvoros ge
ros, šaltinis bėga pro šąli žeme visą. 
dirbama parsiduoda u i $65 akeri. 
50 ak. gerj budinkai žeme visų dirba
ma Ui $3,500. 1(50 akerių dvieji bu
dinkai s o d n a s geru žeme visa lygi 
ir dirbama su gyvuliais ir mašinomis 
už $8,800. 00 akerhr. 6 kambarių na
mas didele barne ir kiti geri budinkai 
arti prie miesto 10 akerių sodnas, 

• - 3 arkliai, 2 karves, l kumelis, 6 kiau-
T Ž t a i r e i k a l a u k i t e , k a d los, 60 vištų. Ir visais farmų įrankiais 

!ž $5,000. 118 akerių pusėtini budin-atstovai savo priedermę atlik
tų. 

Socijalistai aprimę dabar 
yra, išskyrus ta, kad ta rp sa
vęs pešasi. Liberalai — lais
vamaniai, kaip keletą kartų 
viešai nepribrendusiais pasi
rodė, dabar patylomis šnyp> 
darni, nori savo " p r o g r a m ą 
Įkūnyti šios kilonijos gyveni-
man, vardu "bopartyvišku-
m o . " (Jerai butų, kad kaip vy
rai sustotų ir dirbtų tautai 
rinitą, naudingą darbą. 

Vytis Pr . 

s-

VISI BŪTINAI T U R I T E 
ĮSIGYTI. 

A.SMETONOS 
Pirmo Lietuvos Prezidento 

paveikslą. 
Dabar ką tik išėjo iš spaudos pir

mo Lietuvos Prezidento Antano Sme
tonos paveikslas ant atvirutės for
mato, taip kad galėsite bile savo 
draugui pasiųsti. Labai gražiai at
spausta, penkiose spalvose. Šalyse 
Prezidento paveikslo Lietuvos vals
tybinė ir tautinė vėliavos, viršiuje 
prezidento žirgvaikis. ir virš žirgvai-
k',o Lietuvos Laisvės Varpas. No. 
J. Kaina tik 5c. "*\ 

Antra padailinta dailininko Jono 
Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2. 
Kaina 5c. 

P . S. Mažiau nesiunčiame. kaip 12 
atviručių, nes kitaip neapsimoka per
siuntimas. 

Adresuokite: 

LIETUVOS VĖLIAVŲ 
DIRBTUVĖ. 

2214 West 23rd PL, Chicago. 

i 

PRANEŠAME CHICAGOS 
IR A P I E L I N K Ė S LIE

TUVIAMS. 

k a d mufojame ir šiaip ex-
preso visokius darbus atte
kame gerai ir greitai. Kreip-
lutės pas mus : 

F . ŠEMETULSKIS IR 
T. JANKAUSKAS, 1 

1735 W. 47 S t , Chicago. Į 
Telefonas Boulevard 3386 įj j 

Dr. A. R. Blumenthal D.. 
AKTŲ SPECI.1ALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki 

9 nt l , vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
464y S. Ashland Ave. kamp; 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Eoulevard 6487 

Kodėl eiti pas 
svetimtaučius 

ir mokėti dau-

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau Kleoos Jaukunai tės ir 

Stanislovo Juskunaičio iš Žemalės 
miestelio Telšių pav., 1913 metais 
a tvadavo į Ameriką, i ltfcKachusetl Į fanuos, 
valstiją, kur dabar randasi nežinau. 
Pražome atsišaukti arba kas kitas 
duoti žinią man šiuo adresu: 

Stanislovas Jodys, 
22«7 137tu St. Indiana Halnor, lud. 

kai ir puse visų javtj už $50. ak. 20 
r. sodnas vienas žeme visa dirbama 
visos mašinos ir gyvuliai už $4.000. 
84 akerių žeme vi.<-a dirbama didelis 
sodnas du budinkai uė $4,750. 8 0 J S i a u ; Bg»ami-
akerių žeme visą dirbama budinkai I n u o . J U -^ k i s \r 

dailius 1% mylių nuo miesto už ! į ^ u ^ k i n i u i 
$t0. akerių. C< akerni pusėtini budin- ! j e įg- u e s į n e r 
kai sodnas puikus grera ganyklą 1 
karve 3 arkliai vežimą ir kinkina bo-
ge plūgas keloveitoris. 20 akerių kor-
kas už $.4,000. 112 akerių su budin
kai* žeme visa dirbimą u/. $45 ak. 
nų 12 akerų šieno ir kiti javui, v.s-
70 akerių dudinkai ir tvoras $50 už 
ak. 116 akerių dvariški budinkai 
sodnas puikus ant upes kranto ir 
miškas 60 ak. dirbama gyvulai ir 
mašinos d* -$8,6 80. 30 akerių teras get 
ros ir sodnas že;;ie visa dirDama už 
$35 ak. 78 akerių budinkai Keri, te
ras seras arti geležinkelio Ir mies
to, žeme lygi už $50 akerių. šitos įa i -
mos augščiau minėtos visos parsiduos 
t- cėindali arba puse įmokėti reikia 
k a u s ant 5 arba 10 metų ant lengvu 
išmokėjimo. Perskaityk dar karta ir 
pusi mąstyk nes tai t ikras bargenas. 
jeigu nori pirkti farmą arba mainyti 
ant savo prapertės farmą arba mainyt 
važiuok pas mane pakol neišrinktos 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Nesinori girt is , Ifad šioje ko
lonijoje yra žmonių, atsiliku
si ii nuo pažangaus pasaulio. 
Nežinia a r tai laisvama
niai, ikal<"' jiems į galvą, a r tai 
nuo socijaiistų įtekmės, randa
si tokių ir katalikų tarpe, kad 
niekina Lietuvos Vveius. Tur-
luit nežino, kad niekindami Y\-
eius, laisvamanių ir socijalis-

Ueikalinjjri leiberiai. darbas pasto
vus. Atsišaukite tuojaus. 
\W.-tcrn Kelt \Vorks 

- I I 1 5 Ogdcit Ave. 
CliicagtH 

Kfikaltnjcos i'5 iperginoa i>tie fab
riko darbo. Alga $11 į savaitę pra
džiai; gera proga dasidirbti. Atsi
šaukite 
American IiiMdated AVire K C'able ('«>., 
951 \V. 21st St., Chicaao, 111. 

Firs t Natl. Realty Constr. Co. 
840 W. 33rd St. 

ANT PARDAVIMO. 

LITHUANIAN PRINTING 
COMPANY 

LIET r VOS S/'A (DOS B-VĖ. 
NAUJA COMERCIJINE 

SPAUSTUVĖ J A U 
ĮRENGTA. 

Susiorganizavus Lietuvos Spau
dos Bendrovėj. Tapo insteigta 
Spaustuvė kurioje galimu atlikti 
visokius spaudos darbus gražiai, 

ir pigiai. 
Tokia spaustuve būtinai yra rei-

Parsiduoda medinis Karnas labui g re i t a i 
pigiai 2 flatų po 7 kambarius, su ' 
maudinums, randos neša %'6.). 00. 
Kaina $2,«oo atsišaukite pas savi- kalinga Ainofikos Lictuvia.nis taip 
ninką, 2 lubų Xo. 2853 So. Kmera'.d i ., i -• , • . , • , 
n v e *' kad eionais turėdami gerus spaus-

J. a. * . luvė galėsim atspausdinti geru 
V n r ^ , m d a i e d l n ^ m n ! u a n t ^ e r a S ^ k n > '^ l i - *™> t ė v y n ę L i e t u v a 

jų pagyvenitro] su rakandų krauture . ga lės ime apn ip i l l tC SU dora spau-
Vieta patogi, tarpe lietuvių. Ai>ie 
kaina pasiteiraukite pas savininką. 

Jnlin Simą. 
1817 \Y. 17 STlr., Chk^go. 

vuotas, skauda 
galva arba gal 
va sukas va
liuojant gatve-
kariu, kreivos 
akys arba kiti 
keblumai. Ypatinga doma atkreipia
ma j vaikus einančius mokyklon. Pa
tar imas dykai. Valandos nuo 11 ryto 
iki 8 vai. Nedėliomis nuo 9 iki 1 po 
piet. Telefonas Drover 9660. 

1553 W. 47th St. i r Ashland Av. 
Ties Oppenheimcr krautuve. 

FARMŲ IEŠKANTIEMS. 
Tie kurie ieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko-
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvir 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra iemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, \VOOD-
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė-
ja. Dar yra proga lietuviams dau-
giau bizniu užsidėti. 

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir nugščiau už ake
li, (lalite pradėti pirkti farmų. su 
? 100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma. 

I liiiigiuiias mušu žuioniij yra ift-
važinėja po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos del farmeriavimo 
nesurado, kaip VViseonsine lietuvii.i 
kolonijoj. 

Klauskite platesni u paaiškinimu 
tiesiopr j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemlapiais. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S.. Halsted St. Chicago. 

D r . S. Naikelis 
GYDYTOJAS . m CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4S47 W. ,14-tb St. 
l 'hone Cicero 39 

Rezidencija 33:58 W. 66-th St. 
Pbone Prospeet 85 S 5 

i Dr. I. E. MAKARAS * 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurcras 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9 

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood S t 

Telefonas: Yards 723. 
M m m m m m m m m m m . m m „ m m m m , . , , »_iįi 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA 8ALLE STREET 
Gyvenimo Tol. Humbotdt 97 

Vakarais 2011 W. 22-nd Street 
Tel. Ttockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 

Dr. C. Z Ve želi s j 
LIETI VIS DENTISTAS 

Valandcr,: suo 9 ryto iki 2 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENl E 
arti 47-tos Gatvės 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunt} Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
ncatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.r,0. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą, dabar prieš 

žiemq, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile bi-

skut; nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo. Froek Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki U 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 1.11. 

įsteigta 1902 
••• 

.S— 
1 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Greeninias. 812 #W. 33rd St-

Tel. Yards 4681 

lIlIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIIIIIlIlIlIlIlilllIflIi 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Kayrnarket 3544 

DR. A, A. ROTH ! 

da. Lietuva suvargus jiai bus sun
ku leisti knygos mums visgi leng
viau. Taip prašom visu mūsų Lio 

^arsiduoda automobilius 7 sėdynii.i ' tuvil j liiznefill. (lraUgiŠČlU, kuoĮHJ 
už labai matą kainą. Atsišaukite tuo- ' 
jaus: 4642-48 So. Western ave., Chi
cago, 111. 

BARGENAS. 
10 akrų geros žemės arti 

riai per kuopę gan stambias tų darBę, dirba. Katal ikai , tau- Chieagos. ima 45 miliutas va
liukas klojo. Štai kai kurios: 
J . Zalaginas 5.00 
Aleks. Krencius 5.00 
•lona:: Brazauskas- 5.00 
Mat, Karkausškas 
Dol. 1/ nar tas . . . . . . . . . . 5.1 M) 

Taippat išrinkta komisija 
pakolektuoti per narius 
visokiu aukų, kurios bus su-
naudojamos Vyčių būdoje. 

Tos komisijos personalas : 
i)-Jė "l'el. Tainuliiiniutė ir J o -
• 

nas Brazauskas. Galima tikėtis 
ka<! komisija surinks daug au
kų. Tuoiui t rumpai ir susirin
kimas užsibaigi . 

tos vadai yra L. \Tyėiai, argi 
ir juos niekinti. ' Gal niekas 
tiek gero mūsų tautai Amer. 
nėra padaręs , kiok L. Vyčiai. 

5.00 Į Visuose prakilniuose Šios ko-
linijos darbuose ir aukojime 
užima/ Vyriai. Gėda mūsų ko-
lonijaį, kad esu privers tas vie
šai skalbti, jog randasi mūsų 
kolonijoje tokių katalikų, ku
rie socijaiistų ir laisvamanių 
darbą dirba. ' 

Kas dar nėra buvęs ant ko
kiu iškilmių, eieeriečių sureng-
iij, tai tiktai tas &al neat \a-

Ant pardavimo kendžių krautuve. 
Atsišaukite 

Chas. Tykac. 
4«14 TVood W»., Cliicago. III. 

KXTK.V HAKGKNAS. 
No. 2851 So. Emerald ave. Ii fla

tų mūrinis namas po 6 kambarius 
randu neša $42.00. Kaina $3,500.00 

Clemeiis Mikutaitis, 
903 W. 33 St. 

l lakaiulai ant pardavimo; labai ge
rame padėjime. Atsišaukite pas sa
vininką: 455<6 So. l 'aulina St., 2-ros 
lubos iš priešakio. 

Kambariai an t randos, l -mos lubos 
iš priešakio 3939 So. Campbell ave. 

Atsišaukite į Apiteką, 46th ir Her-
mitage ave. Telefonas Drover 707 8. 

žinot iš miesto ant Chieagos & 
Northern Railroad. Šita žemė 
labai gera del daržovių, taip
pat galima laikyti ir vištas. Že 
mę galima pirkt i labai pigiai 
ir ant lengvų išmokeščių. Jei-' 
gu busi savininkas tokios že
mės visuomet turėsi užtektinai 
maisto ir busi savistovis. č'io-
nais nepaprastas bargenas. 
Nepraleiskite šios progos, bet 
tuojaus atsišaukite sekanf/ni 
adresu: 

Paul Baubly, 
1404 W. 14th St., Chicago, 111. 

Telefoną* Caual 6296 

parmeemti nauja s])austuve,l sian 
diena mes žinome spaudos darbus 
daugumas duodate, i svetimtaueiu 
spaustuvės. Mūsų spaustuvė jau 
na ir ji neužsiima leidinėjimu laik
raščio, bet ji atlikinės spaudos dar 
bus. (Job) VVork). Bus reikalingi 
darbininkai Knygų Leidėjai, Ka-
šytojiai imkitės i darbą. Trumpu 
laikų bus insteigta Bendrovės 
Knhigynas, kas uorės prisidėti 
prie spaudos bendrovės ar siusti 
spaudos darbą lai rašo sekančių 
adresų: 
The Lithuanian Pr in t ing Co. 

(Lietuvių Spaudos Bendrovė) 

6400 Superior ave., N. E. 
Cleveland Ohio. 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

Dr.M.Stupnickii 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, 1LL1SOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pi^tų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

Rusas gydytoja* ir chirurgas 
Specijalistas RloteriSk-;, Vyrišku 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefosas Drover 9GS3 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d, 
lllllllllli(IIIIIli!IUlli:!ilUiniiiniMlllllllfl 

»•« 
Dr. D. a BACfOoIUS 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Clilrurpraa 

Ofisas 10S00 So. Micnlgan Ar* 
Rezidencija 10731 So. Michlgan AT 

Roseland, 111. 
Telefonas rezidencijos ir oft«o 

Pulltnan S 42. 
Vai.: » ryto iki 11 d.; 2 po piety 

iki 4; 6 iki 9 vakare Ned. 
» lkt 12. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas. Ciiirurpras. 

^\kušcris. 
l»20 So. Hai>tcd St.. Chkaigo. 
Kalba lietuviukai. latviškai U 

Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 
vakaro T>! Canal 4367 

3i'«P.^i F0» Y0uW SfOH 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pai. visus aptiekoriua. 

Dabar yra patvlrt ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išslun 
čiame dykai. 

GEORGI & VilAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St., Chicago, m . 

H » » » » mm • «»»'»»^»» • » » » » » • . . . g 

P-li E. 6, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4 5 1 5 S o . W o o d S t . 
Duoda lekcijas skambinimo pla
nu pagal sutartį. 

DAKTARAS J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS I R CHlHURGAS 

Narys Sv(;ikatingumo Komisijos 
Cicerus mieste 

1229—49 ave. Grant Works 
(Cicero), 111. 

Jau sugrįžo i.š vakacijų ir vel už
siima gydymo praktika. 

Jos speeijulišumas — reumatiz
mus, moterų, ligos ir veneriškos. 

Ofisas ties 4'Jth Court ir 13 str. 
viršuj aptiekos. 

VALANDOS: nuo 9 ryto iki U i 
nu 3 iki 5; nuo 7 iki 9 vakare. 

Užmokestis: 2 dolieriu ofise, 3 d'o-
lieriai šaukiant j namus, šaukiant j 
Chicagą 1 dolieris už kiekvieną mai-
lę. 

Telefonas: Cicero 49 

IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIItlIilIlIlNIlIlII 
BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

u D R A U O E " 

llllliuillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll 

Smetonos gerai pntaiKiiu* akiniai < 
bus paleng\inimu del J U J U aklų 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai a r siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 

l reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prie*namą kainą 
oet taip žemai net ik M.%9. 

JOHN SMiiTANA 
Akių Specijalistas 

į 1801 S. Ashland Av. Chicaco f 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18 -tos gatvės. 
I-ėios lubos virš Plat t 'o aptiekos / 

Kambaris 14, 15, 1«, 17 ir 18 į 
} Tėmykit© į mano parašą. 
f Valandos: nuo D vai. išryto iki s j 
^ vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai. j 

ryto iki M valandai diena 

J Telefonas Pullman 60 

t r>n. w. A. M4J0R 
u l i / i l O r f . v i LH 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigau Ave. 

Adynos 5:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — C:$0 iki 3:30 vakare. 

I Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

— » - - - » • • - • » 

PRANEŠIMAS. 

Dr.M.T.Strikolvis 
LIETUVIS 

GYDYTO*ė# IB CHIKI Kt.Ah 
1757 W. 47th St., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcstern Boulevard 
Kampas W. 8 5-tos gatvės 

l 
II 
u 

Pagrįžęs iš l 'rancijos Clu-
cagon laikinai priiminėji] li
gonius savo pagyvenimo viii 
toj 3125 W. 38 Str. ar t i Ke-
dzie Ave. Kaip greitai bus 
gatava, atidarysiu ofisą ant 
pietvakarinio kampo Lea-
vit t ir 22-roš gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 va
kare. 

Dr. S. Biežis, 
Telefonas McKinley 4988 

. . . . . . . . . a 

Uždirbk 
$ 35 ik i $ 5 0 

į savaitę 
Kiipcjiai ii kliaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trurnuas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
i t rumpa laika dienomis ar vakarais} 
už maža kaina. Specijalis skyriui 
mokinimo ant siuvamu Po\ver maSi-
nų. 

Master School, 
190 N. State Str. J 

bami>. Lake Gat. 4 lubos 

file:///W.-tcrn
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D R A U G A S Šeštadieni?, rugp. 23 1919 

IIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIEI irti 

a-

or Bėgi? I Jubiliejų. K u r daugiau? I Karnivalą. 
1 0 Metinis Jubiliejus ir Karnivalas 

Švento Antano Parapijos 
Cicero, 111. 

Nedėlioj, Rugpjūčio-Aug. 24 d. 1919 m 
ir trauksis visą savaitę. Užsibaigs per Labor Day 

Rugsejo-Sept. 1 d. vakare 

Šventadieniais ir per Labor Day Karnevalas prasidės tuoi po pietų ir t rauksis iki vėlai nak
čiai Šiokiomis dienomis prasidės vakare nuo 6:30 ir t rauksis iki vėlumo. 

Tai bus ne verksmų, bet linksmybės Karnivalas . Kas neatsi lankys į Ciceros 6v. Antano pa
rapijos Karnivalą tas paskui verks per visą savo amžį. 

Ko K a m e vai e bus, tai Čia neapsakoma. 

Galima pasakyti , kad bus gyvų ir negyvų daiktų ir žvėrų, ir gyvulių ir žmqnių ir ratų pasu
kamų etc. etc. Prie to visko širdingai kviečiam visus Cicerieeius ir Chicagieėius į Jubiliejinį 
Karnivalą. 

Klebonas ir Komitetai . 

iiiiiliJiiiiiuziaiiiaaaisaiiilKiaiiiUHiliiiiiiiiiiiiiuiiiiium 
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Č H I C A G O J Ė l 
i 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, POLICIJAI P R A N E Š T A 
A P I E F L Ė Š I K Ų PLE-

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d., NUS. 
Pilypas Bcnietis. Eleazaras. 

Sekmadienis, ru|rp. 24 d. 
Šv. Baltramiejus, ap. 

Pirmadienis, rugp. 25 d. 
Šv. Liudvikas, kar . Ma inas . 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

P A S T O J E J A U NEPARDA
V I N Ė J A M A S MAIS

TAS. 

Lalnlarinkos Sąj. 1-mo.s kuo-
,pos susirinkimas įvyks rytoj , 

Suareštuota moteris i r keli j t. y. rugpjūčio 24 d., 7 vai. vak, 
vyrai. šv. Kryžiaus parapijinėje sve-

. .. ~~ ~r . tainėje. Nariai malonėsite būti 
Ana dieną nežinia kas per . . . , ,. , . . ,. 

»4 . . . v. . . . . . nai susirinkti, vrtatingai tie, , telefoną pranes<> detektivu vir- . . , v .* , . . . • . , . . , * kurie dar nenzsimokeie mene-siuiukui, kad namuose po iium. 
'::-:, So. Rol.,.v w t . keturi vv- s m , i duoklių. Valdyba. 
Irai tariasi atimti pinigus nuo 
!Tribūne (Amipany viršininkų,! 

I š BRIDGEPORTO. 

Krautuvės ir tolesniai 
užsakymus. 

•kurie tą dieną turėjo apmokė 
.ti darbininkus. Tuo būdu iš 
(gelbėta $12,01)1). 

Išvažiavimas. 

Nedėlioj, rugpjūčio 24 d., bus 
Petekt iva i , kaip bematai, išvažiavimas šv . .Jurgio nio-

Vakar pastos ofisuose Chi- ai>spito nurodytus namus ir kyklos aluiniių Jaekson Parke, 
eagoje jau nebuvo priimami s u a , v š t a v o ten kelis vyrus ir Visi nariai, kurie norite daly

vauti, priimkite į mokyklos 
kambarį su pietais ir apie de
šimta valanda išvažiuosite srat-
\ t kariais. Rast. 

nuo žmonių užsakymai armi
jos maistui. Visuose pastos 
ofisuose per tris dienas nuo 
ryto lig vakaro priiminėta už-

viena nuderi. 

AR S T R E I K A S PASIBAI 
GES? 

sakymai su pinigais. Ir, tur- j 
but, apsižiūrėta, kad paštui ga- ' Angliški laikraščiai vakar 
na to darbo. įpaskelbė tokia žinią: 

Taigi paskelbta, kad užsa- ! -M'-tonnicko dirbtuvėse dar
kymai tolesniai nepriimami, bininku streikas pasibaigė, 
i r kad užsirakusiems maistas kuoinet IJJMM) darbininkų j>ia-
per pareel pasi bus pradėtas <'"ą pirmadienį sugryžo dar-
išsiuntinėti ateinantį ant nulio- ]ųm- ^»koiiia, kad didesnio už

mokesčio klausimas kol kas 
dike i. 

: 

IŠ BRIDGEPORTO. 

nj. 
Bet pirmiau paskelbtose P j n : ^ ' - !"' pasieniui , 

krautuvėse užsakymai nuo Nesinori tikėti, ka rašo a-
žmoniu ir tolesniai priimami, merikoniški la-krašėiai. Hutų 

Praokoj seredoj, rugpj . 21) 
d.. Šv. .Jurgio pa ra p. svetainė-
ie i\ vko visu Rridgeporto 
draugijų valdybų narių susi
sukimas pasitarimui, kaip ko-

\ di 'aus sušelpus ir su!( ikus 
L" "tu-.ai parama per L. R. 
Kr, žiu. Susirinkimas buvo 

iiiagas. Apkalbėta įvairus 
Nežinia kaip ilgai priėmimai naudingas daiktas , kad patys \lXU\:l\^ kuriais bus renkamos 
tęsis, (ii iki tol, kol bus mais- iarbininkai praneštų mūsų pukos, drabužiai , avalinės ii tt 
to ištekliaus. 

Dešimtys tūkstančių žmo
nių pasinaudojo ir naudojasi 
tuo maisto pigumu. Tūkstan
čiai dar pasinaudos. 

Kalbama, kad Clneagai to 
armijos maisto ski l ta perma
l a dalis. Tad majoras Tbomp-
son kreipėsi \Vasbingtonan, 
kad bulų paskirta daugiau. 

ŠIANDIE MARININKŲ PA 
RODAVIMAS. 

i 

v 
kalauja, kad iš Cbieagos poli
cijos tarnybos butų paliuo-
suota l,oU() senyvesnių polie-
įnonų ir jiems butų moka
ma pensija. 

Steffen tvirt ina, kad dauge-
Siandio Cbicagoje įvyksta l i s tu poliemonu del senatvės 

mgryžusių iš karės marininku negali atsakančiai pildyti savo 
parudavimas. Parudavimas priedermiu, nes turi išeikvotą 
bus vidumiestyj. energi ją . 

, ! Vietoje paliuosuotu turi but 

PRANEŠIMAS^ " . '"• . i i n , , i j a " " i i r - ' ^ ' ^ " S ' 1 v>'" 
rai. 

Vienoje prie State ga tvės ' 
departamentinėje krautuvėje 

pandai, kaip ten stovi reika- I Vie buvusio.; komisijos darin-
a L kln dar ('augiau energingų vei-

l.ėju, kurie ta darbą ves ir va-
NORIMA PALIUOSUOTI ; ,vs pirmyn. 

1,500 POLICMONŲ. J * \ u t a r t a nedėlioj, rugpj . 24 
A r L 4 i r •• i d. toje pat svetainėje surengti 
Miesto tarvbos policijos ko- . ' ' . ,, rn . , 
• , . • .*. , „ . .... . uuhii'iiskas prakalbas, Tai bus 

miteto pirmininkas Stehen rei . . . 1V. , 
kaipti* pradžia kampanijos 

MIRĖ STAIGA GATVĖJE 
rugpjūčio 18 d. buvo apvogta c<i . " ~ . . . r . T . .,, I Staiga gatvėje nu re neturte-viena moteris, v agilka su- . . „?. ° Ty , le našle Lena l>ro\vn, 50 m. 

amžiaus, 1411 So. Morgan gat. 
Paliko 3 maži vaikai be moti
nos globėjos. 

gauta ir pas ją a t ras tas krep
šiukas su pinigais. 

Pasakojama, kad apvogta 
moteris buvu s kokia tai sve
t im tau t ė . O gal lietuvė? 

Detektivu viršininkas Moo-
ney per " D r a u g ę , " kreipiasi, 
kad apvogta moteriškė atsi
šauktų jo ofisan, atsiimtų at- kurs myli sakyti prakalbas 
rastus pas vagilką daiktus ir ant gatvių kerčių, pat raukia 
paliudytų prieš suimtą vagi 1- atsakomybėn jo moteris. Šita 
ką. Kitaip policija vagilkos ne- nusiskundžia, kad jos vyras 
gali pat raukt i atsakomybėn, .neduodąs jai užlaikymo. 

SOCIJALISTĄ SKUNDŽIA 
J O MOTERIS. 

Socijalistą Joseph Granger, 

i ir iugeporto L. R. Kryžiaus 
rėmėjų skyrio. Kampani ja rin
kimui aukų, drabužių, avalinės 
ir kitko tęsis ištisą savaite ir 
toliau. Galima tikėties, kad 
Bridgeporto kolonija viena 
pr ikraus laivą daiktais ir pa
siųs Lietuvon nuvargusiems 
n.ųs broliams. 

Rep. 

kalbu rinks drabužius ir aukas ' 
L. R. Krvžiui, tai ir tamista 
galėsi kuom nors prisidėti, 
nes nuo to niekas negali atsisa
kyti. O jeigu jau kas atsisakys, 
tai to ir lietuviu nevadins. 

— Tai tik tiek M 
— Kad tamista būtum kiek 

kantresnis, tai aš ir savo pasa
kojimą greičiau užbaigčiau. 
Bet ką darysi , klausyk... Apart 
to, bruzda,traška ir prie didžio 
jo parapijos kermošiaus-baza-
ro, kuris prasidės su didžiausia 
iškilme rugpjūčio 31 d., 4 vai. 
po pietų ir trauksis dar kai ku
riomis rugsėjo dienomis. 

— Ar tai jau viskas.' 
— Dar ne. Prie bazaro ren

giasi visi : dideli ir maži. 
— O ką-gi jie ten turės? 
— Palauk, o pasakysiu ir tą. 

Draugijos būdas tu rės , o tose 
būdose tai ko tik žmogaus šir
dis trokš, visko a t ras . Štai tu 
draugi įli laidu va rda i : 

1) " N e m u n a s , " Visų Šven
tų. Pžlaikys saldžių ir karčių ; 3 
gėrimų "buf fe tą . " Ir kas t ros-j 
kūlį įgaus, ten jį užgesint i ' 
maus. jrs 

2) " Š i d l a v a , " Šv. Ouos. Čia i S 
mm 

turės įvairių įvairiausių da ly - !2 
kų-dalykėlių. J i e visi bus s u - ; 5 
nešti ir*suaukoti jų pačių. Jei- S 
gu kam ko stoka bus, čia atėjės «§ 
nepražus. . g 

o) " l acpo jus , ' * Rožaneavos. EĮ 
[plaukos vieta. Ka« tik į čia H 
at i t rauks, lai vis i bazaro knv- Si 
gas užbrauks. r; 

4) 4 <Seinai ," Š\\ Petronėlės. 5 
Jeigu kas sužinot panorės ką § 
šios moterys ir mergaitės tu- S 
vv^, tam atsilankyt reikės. § 

5) " T r a k a i , " Nekalto Prasi- g 
siejimo. Pas mergaites kaip pa- B 
prastai skanus, saldus yra , 3 
daiktai. Kas užėjęs "skambu-1E 

••••••iizaBiiiiHHiaiiiasaaaiiBiBsiaiaBiiiHiHiiiiia 

TE Badaujančios LIETUVOS 
Visi Lietuviai kuriems rupi likę giminės ir pažįstami, tegul ateina. 

Nedėlioj, Rugpiučio 24, 1919 
ŠV. JURGIO PARAP. S A L Ė J E . 32-ro Place ir Auburn Aye. 8 VA L. VAKARE. 

Bus garsių kalbėtoju, kurie nurodys, kaip bus galima sušelpti savo giminės ir 
pažįstamus Lietuvoj. ** >N ^f 

J a u yra tam t ikra komisija kuri susideda iš 16 ypatų kuriai yra pavesta tva r 
kyti visus daiktus. Tie kurie norėsite siųsti drabužius ir valgomiuosios daiktus ma
lonėkite atnešti į Šv. Ju rg io Parap. Salę ant pirmu lubų, ten bus pas ta ty ta komi
tetai kurie priims daiktus ir užrašys į tam t ikras kningas. Taipgi bus galima tapti 
nariu Lietuvių Raudonojo Kryžiaus. ' 

Visi daiktai bus priimami nuo 7 iki 9 vai. vakarais. Dienomis galima kreiptis į 
" D a r b i n i n k ų " Krautuve 901 W. 33-rd Si W&&&$^^ 

L I E T U V I Ų RAUDONOJO KRYŽIAUS KOMISIJA. " 

( • • • • • • • • • • • •MIHESHBBBIie i lHEE&ieiKKHflUHBHnH 
^iiiiMiniiMiEieįiiiiinnniiniiziniiiiif ;iii!iiiii!iiiniii!iiniiBiuiin^iiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiisiii!itiiiiiiifHnflii2iiiuiciiiiiiBiHMi!iiiiiiiiiii^ 

I 2601 W. Marquette Road, 
mm 

Chicago, III. I 

kų' mes, tam jos skanių vai- = 

BRIDGEPORTO RUOŠIMA 
SIS. 

— Na, meldžiamasis, o koks-
gi ten prie jus ruošimasis ir 
prie ko ? 

— Tai tamsta dar nežinai t! 
— Taip. 

— Na, tai k lausyk: ruošiasi 
prie Liet. Raudonojo Kryžiaus 
prakalbų, kurios įvyks ateinan
čio nedėldienio vakare, 8 vai., 
Šv. Ju rg io parapij inėj svetai
nėj, Auburn ave. ir 32ro p i , o 
po to tai jau prie darbo. 

— O prie kokio darbo? 
— Buk toks geras ir neper

t rauk man kalbos, o viskų api 
pasakosiu... Tuojaus po pra-

giu atneš. 
b) " K a u n a s " , Moterių Są

jungos kuopos. " K a u n o " val-
dvnia motervs dėlto užžiurės, 
kad vyrai su priešais kariaut 
turės. I r kas pas jas atsilankys, 
tas ganėtinai pamatys. 

7) " V i l n i u s , " Liet. Vyčių lu* 
tqfc kuopos. Kaip tik nuo lenkų 
vyčiai sostapilį at ims, tai ir vi 
si " e n d e k a i " nurims.Ir kas tik 
pas juos tada atsilankys, tai jie 
kiekvienų pamaitins. 
8) "Žemaičių Ka lva r i j a , " Al-

torinės. Kas tik šventų daiktų 
panorės, tai jau į čion užsukt 
turės. 

9) " O b i c a g o , " Šv. Aloizo 
Jaunikaičių dr-jos. Kų jie tu
rės, tai nevisiem padės. Bet 
kas juos atlankys, tai visą Chi-
eagą pamatys . 

10) " B r i d g e p o r t a s , " kun. 
Svirskio ir Šv. Ju rg io mokyk
los alumnų. Je igu kam laimėt 
pasinorės, tai jau ir juos ap
lankyti turės . 

— Dar ir daugiau pasako
čiau, bet mažai laiko teturiu, 

= Tinkamiausia Mokykla Lietuvaitėms 
1 Apart High School ir Dailės bus šįmet mokinama Business Course | 
i Mokslo metas prasidės Rugsėjo 2 d., 1919 m. | 
E Del platesniu žinių kreipkitės prie Motinos Viršininkės. į 

^iiiiitiiiiiifiiiiiifgiiiiiiBiiiiiiiiiiiiieiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitsiiaitiieiiiiiiiiiiiiiiciitsii.^ 

tai-gi grei tai ir baigiu. Vieną 
dniktą dar priminsiu: jeigu lai 
ke bazaro kam darbininkų pri
t ruks, tai jau Vyt a utinė su J u r 
gine pagelbon pribus. I r vyrai 
darbo tiek atliks, kad kiti net 
stebėsis ir-r-r pasiliks. 

Vyturėlis. 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas .1149 So. Morgan St. 
Kertč 32-ro StM Csioago, IU. 

SPKCIJALISTAS 
Moterišku, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki S valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Tards 887 ,' 

KARE IR UGNIS 
Viską ateme, sugadino ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių 
Jusų pačios, vaikai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti ar t i 

mi Jūsų širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
ščioja nuomi, basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo Jusų pagelbos. 

AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO UAUKIATE? Kad 
pagelbėjus Jums ir Jusų giminėms, CENTRAMS BENDRAS LIETU
VIU BANKAS siunčia j visiems gerai žinoma kaipo kovotoją už Lie
tuvos laisvę, advokatą p. F . J . BAGJOČIU j Lietuvą, Latviją, Ukrainą 
ir Lenkiją del ištirimo komereijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote 
kur Jusų giminės, tai prisiųskit mums senąjį antrašą ir vieną (1) 
dolierj padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo ant rašu: 

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

32-34 Cross Street Boston, Mass. 
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